
Glasilo Občine Vojnik
Številka 84
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Poštnina plačana
pri pošti 3212 Vojnik

Jesenska idila

Vojnik, moj čudoviti kraj, 
obarvan kot mavrica si zdaj, 
jesen te spremenila v zemeljski je raj!
Na gričku tam stara cerkvica stoji
in milo njen zvonček zvoni,   
kliče in vabi k sebi dobre ljudi!
   Lucija Šolinc Ovtar



Predsednica KS Vojnik se ne boji višine

Z Ogledalom na plaži

Pa naj kdo reče, da ni prava klobasa

Podelitev priznanj in pokalov

Upokojenski zbor - po poteh štirinajste

Humanitarka Sara Smodej (2. z leve) s podporo

Zmagovalna ekipa pri praženju krompirja

Nov vodohram na Frankolovem
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OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006

Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si

Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)

ponedeljek od 8.00 do 12.00
sreda od 8.00 do 12.00

od 13.00 do 16.30
petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik

Uvodnik
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Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja in 
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala 

pričakujemo do ponedeljka, 
21. novembra 2011, v tiskani in po možnosti v 

elektronski obliki (na zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov: 

ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.com).

Članke, prejete po 21. novembru, 
bomo objavili v okviru možnosti.

Uredniški odbor si pridržuje pravico do 
krajšanja člankov in izbora fotografij po 

lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov 
odgovarja avtor prispevka.

Izdajatelj: Občina Vojnik 
Odgovorni urednik: 

Jure Vovk
Uredniški odbor: 

Milena Jurgec, Sonja Jakop,
Andreja Štravs, Lidija Eler-Jazbinšek,

Tjaša Podergajs in Lea Preložnik

Trženje oglasov: Lea Preložnik
Jezikovni pregled: 

Lucija Šolinc Ovtar
Naslovna fotografija:

Jesenska idila 
foto: Jure Vovk
Priprava in tisk: 
Grafika Zlatečan

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.

Beseda urednika

84. številka Ogledala je osredotočena 
predvsem na prejemnike občinskih grbov, 
županovih priznanj in zlatih maturantov. 

Vsi so vredni posebnih pozornosti, 
saj je to priznanje, ki se prejme enkrat v 
življenjskem obdobju. Teža priznanja ni 
pomembna, pomembno je, da ga prejmeš 
in da so te zanj predlagali sokrajani, člani 
društev ali organizacij, ki so opazili tvoje 
delo, ga ovrednotili in ugotovili, da si z 
delom ali dejanji dokazal pomen dela za 
širšo okolico ali množico. 

Strokovne službe so pripravile 
informacije o poteku investicij v občini 
Vojnik, šole in vrtci pa kaj počnejo v 
tem lepem jesenskem obdobju. Kulturna 
dogajanja in delo društev so opisali 
predsedniki, ne manjka pa tudi prispevkov 
gasilskih društev. Posebej gre pohvaliti 
PGD Nova Cerkev, saj so spet presenetili 
s svojimi dosežki in obogatili svoje police 
z novimi pokali. 

Ker smo pred iztekom leta, vas vabim, 
da nam za decembrsko številko napišete 
o dogajanjih v vaših društvih, v vaših 
sredinah in med prijatelji ali pa nas 
povabite, z veseljem se bomo odzvali.  

Posebej bi vas rad povabil k spremljanju 
naše spletne strani »mojaobcina.si/
vojnik«, saj so vse informacije, ki si jih 
boste ogledali, sprotne, aktualne in tiste, 
na katere smo včasih vezani tudi na čas. 

Jure Vovk,
odgovorni urednik
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Nocoj pa si vzemimo čas tudi za dobre ljudi. To ste mnoge 
občanke in občani, ki ste ali niste občinski nagrajenci; to ste 
dobri ljudje iz društev, skupine ljudi ali posamezniki, študentje 
in duhovniki, dobri ljudje iz šol, vrtcev, zdravstva, kmetijstva 
ali gospodarstva. Vi ste preprosto tisti ljudje iz naše občine in 
izven nje, ki tej lokalni skupnosti darujete svoje znanje, čas, 
prostovoljno delo in lastno veselje! Vse veselje prazničnega 
večera, ko smo za trenutek obstali v neustavljivem diru časa in 
si vzeli čas za pomembne stvari in dobre ljudi, naj vas napolni z 
energijo tudi v prihodnjih dneh, mesecih in letu … 

 
Počasi, a vztrajno se kot občina vzpenjamo proti novim 

ciljem, se prijemamo za manjše in večje oprimke, se bojujemo 
z nasprotnimi vetrovi, a pomembno je, da lokalna skupnost drži 
skupaj in da vztrajamo in ne odnehamo. 

 
Splača se vztrajati, da dosežemo vrh in cilje, ki so vredni tega 

vzpona in teh skupnih naporov! 
 
Ob čestitki letošnjim občinskim nagrajencem, s hvaležnostjo 

za pomoč mnogim občanom, za nasvete in potrpežljivost, 
zaključujem te besede v prešernem prazničnem veselju. 

Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

Beseda župana

Za nami je še eden občinski praznik. Podelili smo občinska 
priznanja in se za trenutek poveselili ob skupnih uspehih 
in dosežkih te občine!

 
Ob prazniku sem izrekel nekaj besed, ki jih ponavljam 

za vse občane: 

Foto: J.V.

Občinski svetniki so prisluhnili županovemu poročilu Vsak od svetnikov je podal svoje mnenje o enoletnih dosežkih
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Občina Vojnik že drugič okolju prijazna občina
Občina Vojnik je drugič zapored postala okolju prijazna občina in osvojila prvo mesto v kategoriji srednje velikih občin, na kar 

smo lahko ponosni!
Veliko ljudi nam je v teh dneh čestitalo ob tem priznanju, ki 

pomeni marsikatero opravljeno delo na področju varstva okolja. 
Mnogi so spraševali kaj vse spada v to področje, da je neka 
občina sploh lahko imenovana. Zato sem se odločil, da nekaj teh 
aktivnosti na kratko opišem: 

- lastništvo in gospodarjenje z gozdovi v lasti lokalne skupnosti 
- ureditev učne poti v teh gozdovih 
-  postavitev več kot 40 ekoloških otokov in ločevanje kosovnih 

odpadkov 
-  dodeljevanje brezplačnih zabojnikov (ločeno zbiranje v 

gospodinjstvih) 
-  redno informiranje o pravilnem zbiranju odpadkov 
-  urejen je tudi sistem zbiranja odpadkov od »vrat do vrat« 
-  varčno obnašanje občinske uprave 
-  sodelovanje z različnimi organizacijami pri osveščanju 

prebivalstva 
-  eko šoli in vrtec, osveščanje najmlajših in tudi šolarjev 

-  čistilne akcije od nastanka občine 
-  delo režijskega obrata na tem področju 
-  opozarjanje na varčno ravnanje z energijo 
-  varovanje narave in ljudi s protipoplavnimi ukrepi 
-  gradnja nizko energetskih projektov (vrtec in predvidoma 

pasivna telovadnica) 
- in še več aktivnosti s tega področja! 

 
Ob tem smo ponosni, da smo pomemben člen kot občina in del 

projekta “Savinjska regija – eko regija”, ki ga vodi Regionalna 
agencija Savinjske regije. Nam pomagate, da bomo skupaj še 
bolj uspešni? 

Beno Podergajs

Foto: J.V.
NOVA CERKEV

Letošnja spomladanska čistilna akcija

Strokovne službe
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Strokovne službe

Planetu Zemlja prijazna občina Vojnik 2011
Občina Vojnik je opravičila lanskoletni naziv "Okolju prijazna občina 2010", saj je 6. oktobra 2011 na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani, v okviru uradnega odprtja sejma Narava - zdravje, prejela novo priznanje in sicer "Planetu Zemlji prijazna občina 2011". 

Društvo Planet Zemlja je v Ljubljani razglasilo Planetu Zemlji 
prijazne občine 2011. Priznanja so iz rok ministra za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Dejana Židana prejeli župani oz. 
predstavniki občin Razkrižje, Vojnik in Mestne občine Murska 
Sobota, ki so bile najboljše v svojih kategorijah. 

Občina Razkrižje je bila najboljša v kategoriji do 3000 
prebivalcev (sledili sta ji občini Kostanjevica na Krki in 
Hodoš), občina Vojnik je slavila v kategoriji od 3000 do 10.000 
prebivalcev (sledili sta občini Kobarid in Trzin), Mestna občina 

Murska Sobota pa je prvo mesto osvojila v kategoriji nad 10.000 
prebivalcev (sledili sta Sevnica in Radovljica).

Gre za natečaj, ki poteka že drugo leto zapored, letos pa je 
društvo k sodelovanju povabilo tudi Agencijo RS za okolje in 
Zavod za gozdove Slovenije. Natečaj je bil usmerjen v odpadke, 

gozdove in komuniciranje. Občina Vojnik, ki je laskavi naziv v 
svoji kategoriji prejela že lani, je poleg ostalih sprejetih ukrepov, 
stopila korak naprej k prijaznejšemu okolju s spremljanjem 
porabe energije v javnih stavbah ter z izvajanjem ukrepov za 
zmanjšanje porabe energije. Občina se zaveda problema javne 
rabe zasebnih gozdov in glede na svoje zmožnosti financira 
rekreacijsko infrastrukturo v teh gozdovih (Gozdna učna pot 
Modrijanov, Vojnik). V občini smo naredili tudi manjši objekt 
za športno uporabo iz lesa ter mislimo, da bi se njihova gradnja 
morala povečati. Občina ima urejeno ločeno zbiranje odpadkov 
(38 ekoloških otokov in zbirni center v Arclinu) in skupaj z 
MOC pri poslovnem objektu podjetja Simbio. Tudi obveščanje 
preko tiskanega medija Ogledalo in novega spletnega medija 
www.mojaobcina.si spodbuja občane v varčnejšo rabo energije.  

Povzela: Mojca Skale 
Foto: Jon Vesel

Prejemniki priznanj: desno Viktor Štokojnik - Občina Vojnik
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Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na 
območju občine Vojnik za izredne volitve v DRŽAVNI ZBOR

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07, 103/07 in 105/08), Občina Vojnik, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik j a v n o o b j a v l j a pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Vojnik za 
IZREDNE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR, ki bodo v nedeljo 4. decembra 2011

Strokovne službe

I. Brezplačna uporaba rednih plakatnih mest
1.) V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji je lepljenje in nameščanje plakatov z 
volilno propagandnimi sporočili možno na naslednjih brezplačnih 
oglaševalnih mestih v občini Vojnik:
v KS Frankolovo 
- 3 avtobusne postaje: 2 postaji v centru Frankolovega in ena v 
Verpetah
v KS Nova Cerkev 
- oglasna deska na stavbi Nova Cerkev 22 in kozolec v centru 
naselja Nova Cerkev, oglasna deska na stavbi Socka 19 (trgovina 
Sočanka), kozolec v neposredni bližini gostilne Koprivnik v 
Socki in oglasna deska na gasilskem domu Lemberg
v KS Vojnik 
- oglasne deske na avtobusnih postajališčih v KS Vojnik ter 
plakatni steber v trgu Vojnika.
2.) Organizator volilne kampanje, ki prvi namešča plakat na 
plakatno mesto, ga namesti ob zgornji levi rob, vsak naslednji 
organizator volilne kampanje pa namešča plakat tik ob že 
nameščeni plakat oz. pod njim.
3.) Plakatno mesto, ki je že polno, ni dovoljeno prelepiti ali iz 
njega sneti volilno propagandno sporočilo, temveč organizator 
volilne kampanje namesti svoj plakat na drugem plakatnem 
mestu, ki je še prosto.
4.) Na enem plakatnem mestu lahko organizator volilne kampanje 
namesti le eno volilno propagandno sporočilo enake vsebine.

II. Dodatna plakatna mesta
1.) V skladu z drugim odstavkom 8. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji bo lepljenje in nameščanje plakatov 
z volilno propagandnimi sporočili na podlagi predhodne pisne 
prijave do četrtka, 27.11.2011, na sedežu občine Vojnik, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik proti plačilo možno tudi na naslednjih 
lokacijah:
-  v KS Frankolovo:
1 dvostranski pano v velikosti 2m X2 m nasproti OŠ Frankolovo, 
v centru Frankolovega na desni strani regionalne ceste Celje – 
Slovenske Konjice pri avtobusnem postajališču.
-  v KS Nova Cerkev:
1 dvostranski pano v velikosti 2m X 2m v bližini ekološkega 
otoka pred pokopališčem Nova Cerkev, na desni strani regionalne 
ceste Nova Cerkev – Vitanje.
1 dvostranski pano v velikosti 2m X 2m pred Lembergom ob 
regionalni cesti Vojnik – Dobrna
1 dvostranski pano v velikosti 2m X 2m na križišču regionalne 
ceste Višnja vas – Nova Cerkev – Dobrna z lokalno cesto odcep 
Polže
-  v KS Vojnik:
2 dvostranska panoja v velikosti 2m X 2m na parkirišču nasproti 
pokopališča Vojnik, ob regionalni cesti Celje – Slovenske 
Konjice.

2 dvostranska panoja v velikosti 2m X 2m na travniku v Ivenci 
od križišča za Male Dole do avtobusne postaje na desni strani 
regionalne ceste Celje – Slovenske Konjice.
1.a.) Cena najema plakatnega mesta je 3,00 EUR/dan/1m2. Cena 
je brez DDV.
1.b.) Dodatna plakatna mesta se bodo postavila na podlagi 
predhodnih prijav.
1.c.) Na dodatna plakatna mesta se plakati nameščajo šele po 
predložitvi potrdila o plačilu.
2.) Organizator se lahko dogovori tudi za dodatna plakatna mesta 
na plakatnih stebrih pri lekarni Vojnik ter Mercatorju Vojnik, 
pod komercialnimi pogoji s podjetjem Premena d.o.o. Celje, 
Ipavčeva ul. 32, telefon 03 49 24 430 (Vanja Žgur).
3.) Organizator se lahko dogovori tudi za dodatno mesto na 
čezcestnem transparentu v Vojniku, pod komercialnimi pogoji s 
podjetjem Amicus d.o.o. Kranj, PE Velenje,  Ljubljanska cesta 
49, telefon 03 897 77 60.   

III. Območja za plakatiranje
1.) Poleg rednih in dodatnih plakatnih mest so na razpolago 
organizatorjem volilne kampanje
še naslednja območja za plakatiranje.
KS Frankolovo:
- v parku
- pri bazenu
- ob zelenici pred KS Frankolovo           
- v Črešnjicah pri avtobusnem postajališču
- pri avtobusni postaji Loka ob hiši
KS Nova Cerkev:         
- oglasne deske na novih avtobusnih postajališčih v Lembergu, 
Vizorah in v Socki
KS Vojnik:      
- v središču trga, razen na avtobusni postaji in pri vhodu v 
Gasilski dom
- vzdolž desne strani Keršove ul. od Kolarja (Gorkiča) do novega 
naselja            
2.)  Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno 
plakatno mesto, vendar je takšno plakatiranje dovoljeno le s 
soglasjem lastnika zemljišča oziroma stavbe.
3.) Ne dovoli se plakatiranje po drevesih, vzgojno varstvenih 
ustanovah in sakralnih objektih.

IV. Odstranitev plakatov in volilno 
propagandnih sporočil
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v roku 15. 
dni po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga 
propagandna sporočila s plakatnih mest.

Številka: 041 – 0001 – 2011/3 (2)
Datum: 24. 10. 2011

Benedikt Podergajs,
župan občine Vojnik
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Strokovne službe

Sevanje baznih postaj 
Ker imajo občani dosti pomislekov glede sevanj baznih postaj, smo zaprosili Inštitut za neionizirna sevanja za obrazložitev.  

Bazne postaje so nepogrešljivi sestavni del omrežja mobilnih 
telekomunikacij - na primer omrežja druge generacije GSM 
ali tretje generacije UMTS. To so tehnološko kompleksne 
sprejemno-oddajne naprave, katerih namen je vzpostavljati 
kakovostno dvosmerno radijsko povezavo, med mobilnim 
omrežjem in uporabnikovim mobilnim telefonom, hkrati pa so 
priključene v mobilni sistem na kontrolnik baznih postaj. 

Oddajna moč baznih postaj je nizka in dosega nekaj 10 W na 
sektor v najmočnejših konfiguracijah. V mobilnih komunikacijah 
je vsaka povezava med omrežjem in uporabnikom dvosmerna, 
zato ni razloga, da bi bile bazne postaje bistveno močnejše od 
oddajnih moči mobilnih telefonov, ki dosegajo do 2 W oddajne 
moči. Vsaka bazna postaja s signalom pokriva določeno 
geografsko območje, ki mu pravimo tudi celica. Celice so zelo 
različnih velikosti, od nekaj 100 m2 do nekaj 100 km2. Celice so 
večje tam, kjer je gostota uporabnikov nizka, denimo na ruralnih 
območjih, manjše pa tam, kjer je gostota uporabnik visoka, 
denimo v mestih. Bazna postaja, tako kot mobilni telefon, stalno 
prilagaja oddajno moč tako, da med zvezo oddaja še z ravno 
dovolj visoko močjo, da pri tem ohranja kakovostno radijsko 
povezavo. 

 
Danes v Sloveniji deluje skoraj 3000 baznih postaj treh mobilnih 

operaterjev. Največ, več kot 300, jih je v Ljubljani, kjer so bazne 
postaje nameščene najgosteje. Čim bližje uporabniku se nahaja 
bazna postaja, tem manjša je moč, s katero oddajata uporabnikov 
mobilni telefon in njemu najbližja bazna postaja. Bazne postaje 
lahko zmanjšajo moč tudi do desettisočkrat. V obsežni študiji 
med uporabniki mobilnih telefonov na Švedskem so ugotovili, 
da mobilni telefoni v povprečju v večjih mestih oddajajo z 0,1 
W (gostejša postavitev baznih postaj), medtem ko v ruralnih 
območjih oddajajo skoraj desetkrat močneje (bazne postaje so na 
večjih razdaljah). Gostejše omrežje baznih postaj tako omogoča 
manj skupne oddane moči ter manj sevanja mobilnih telefonov. 

Bazne postaje mobilne telefonije so navadno nameščene 
na strehah stavb ali samostoječih stolpih, visokih od 15 do 50 
metrov. Glede na število posredovanih telefonskih klicev, so med 
seboj lahko oddaljene od nekaj sto metrov v velikih mestih do več 
kilometrov na podeželju. Sevalne obremenitve posamezne bazne 
postaje so različne in odvisne od števila sočasnih telefonskih 
klicev ter oddaljenosti klicatelja od bazne postaje. 

Mesto za postavitev antene bazne postaje mora biti izbrano 
tako, da človek nima dostopa na območje, na katerem so mejne 
vrednosti glede na uredbo o EMS lahko čezmerne. Uredba o 
EMS ob upoštevanju dodatnega preventivnega dejavnika določa, 
da se antene baznih postaj ne smejo graditi znotraj določenih 
oddaljenosti od objektov posebnih določil - I. območje varstva 
pred sevanji, ki vključuje bivalno okolje, šole, vrtce, bolnišnice 
itd. Če se antena dvigne na visok stolp, navadno niso potrebne 
nobene dodatne oddaljenosti. 

 
Pred izdajo uporabnega dovoljenja pa mora investitor za vsako 

bazno postajo, ki je vir sevanja, pridobiti prve meritve s strani 
pooblaščene institucije, s katerimi se natančno ugotovijo sevalne 
obremenitve naravnega in življenjskega okolja. 

 

Sevalne obremenitve v okolici anten bazne postaje, ki pokriva 
dva sektorja, se na nivoju 1,5 m nad tlemi krajevno zelo 
spreminjajo. Območja višjih in nižjih sevalnih obremenitev 
nihajo podobno, kot vržen kamen vzvalovi mirno gladino 
jezera. Iz slike je razvidno, da se jakost linearno ne povečuje s 
približevanjem oddajni anteni na nivoju 1,5 m nad tlemi.

Tipične sevalne obremenitve v okolici anten baznih postaj. 
Kontura predstavlja območje sevalnih obremenitev, znotraj 
katerega se glede na uredbo o elektromagnetnem sevanju 
v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) zahteva 
povečano varstvo pred sevanji. Na človeku dostopnih mestih 
na nivoju tal so sevalne obremenitve navadno več kot 100-krat 
nižje od dovoljenih mejnih vrednosti. 



928. oktober 2011  OgledalO 5/84

Tabela P1 Mejne vrednosti za posamezno frekvenčno območje 
glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
življenjskem okolju (UL RS 70/96) ter glede na Priporočila 
1999/519/EC Sveta Evrope (Council recommendation on the 
limitation of exposure of the general public to electromagnetic 
fields (0 Hz to 300 GHz). 1999. Official Journal of the Europena 
Communities, L199.) 

Vplivno območje (električna poljska jakost v V/m) v okolici 
bazne postaje, glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju 
(UL RS 70/96) ter priporočila EU za prebivalstvo. Iz obeh slik 
je natančno razvidno, da se za isto konfiguracijo bazne postaje 
v Sloveniji zaradi 10-krat nižje mejne vrednosti na I. območju 
varstva pred EMS zahteva večje vplivno območje kot pa v 
drugih državah članicah EU, kjer se upoštevajo priporočila EU. 

Več na http://www.inis.si/. 

Peter Gajšek 

Strokovne službe

nosilna
frekvenca

(MHz)
mejna vrednost električne

poljske jakosti (V/m)
mejna vrednost gostote pretoka

moči (W/m2)

SLO I. 
območje

EU za 
prebivalstvo

SLO I. 
območje

EU za 
prebivalstvo

GSM 900
GSM 1800

UMTS

12,9
18,3
19

41,1
58,5
61,4

0,45
0,90

1

4,5
9,0
10

INFO-WiFi TOČKE 
Brezžični internet na območju centra Vojnika in Nove Cerkve
Z namestitvijo novih INFO-WiFi TOČK želimo omogočiti obiskovalcem dostop do posebnih spletnih strani in da pridejo do 

želenih informacij vsak trenutek.  
Uporabniki brezžičnega interneta ste lahko tisti, ki imate naprave, ki podpirajo povezavo z brezžičnim internetom (to so npr.: 

dlančniki, prenosniki, GSM aparati ipd.).   
 
Pri uporabi se vam prikaže naslednja vhodna maska: http://vojnik.info-wifi.si/, http://nova-cerkev.info-wifi.si/, ki vas vsak trenutek 

informira z vremensko napovedjo v kraju, z uporabnimi informacijami Občine Vojnik, lahko obiščete tudi spletni portal www.
mojaobčina.si, kjer boste našli vse informacije, ki se 
nanašajo na aktualno dogajanje v naši občini, lahko pa 
boste preko privzetih brskalnikov najdi.si in google.
si dostopali do spletnih vsebin. Seveda pa je sam 
sistem zaščiten pred zlorabo in prenosom neprimernih 
spletnih vsebin. 

 
Sredstva za postavitev začetnih dveh INFO-WiFi 

TOČK je odobril Odbor za gospodarstvo in turizem, ki 
želi, da na začetku naslednjega leta točke postavimo še 
v center Frankolovega, preko anten, če bo sam sistem 
to omogočal, pa še do kakšnega manj dostopnega 
naselja. Izvajalec postavitve INFO WI-FI TOČKE 
je bilo podjetje T.R.I. iz Ljubečne pri Celju, sama 
investicija pa je znašala nekaj manj kot 3.000,00 EUR. 

Petra Pehar Žgajner
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Zaključena izgradnja čistilne 
naprave in kanalizacije Frankolovo

Izbrani izvajalec del podjetje NIVO Celje je v mesecu septembru v letu 2010 začel z  izvajanjem del na projektu “Izgradnja čistilne 
naprave in kanalizacije Frankolovo”.

Strokovne službe

Rok dokončanja je bil september 2011. Izvajalec je uspešno 
zaključil gradnjo projekta. Na začetku meseca oktobra je bil 
tehnični pregled za zbirni fekalni kanal Frankolovo, konec 
meseca oktobra je predviden tehnični pregled za objekt čistilne 
naprave. 
  
Skupna vrednost projekta: 730.000,00 EUR 
Pogodbena vrednost izvedbe: 578.109,10 EUR NIVO Celje 
Ostalo (projektna dokumentacija, nadzor, 151.890,25 EUR 
nakup zemljišča, obveščanje javnosti …) 
Delež sredstev EU 282.566,00 EUR  
  
Nadzor nad navedenim projektom je izvajalo podjetje Navor 
Celje. 

ČN Frankolovo, kapacitete 800 PE in zbirni kanal zajemata 
kompletno območje odvodnjavanja preko zbirnega kanala na 
predvideno ČN. Zbirni fekalni kanal bo potekal na severu, ob 
lokalni cesti ob potoku Jesenica, skozi center Frankolovega, 
prečkal cesto Vojnik - Stranice ter potekal po območju obrtne 
cone (Mercator) ob vzhodnem robu ceste Vojnik - Stranice. 

  
Kanalizacija obravnavanega območja je predvidena v ločenem 

sistemu, s čiščenjem na lokalno ČN Frankolovo. 
Na predvideno fekalno kanalizacijo se vodijo samo fekalne in 

tehnološke odplake. 
  
Občina Vojnik je s tem dosegla cilj in namen projekta: 

zgraditi ustrezno komunalno infrastrukturo za odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem 
programu opredeljene kot območja, ki morajo biti opremljena 
s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami. Pomembno 

je, da bomo s projektom dosegli zmanjšanje vplivov na okolje, 
ohranitev naravnih virov in eko sistemov, izboljšanje kvalitete 
podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanje življenjskih 
pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, nadalje izboljšanje 
pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije ter doseganje 
ciljev regionalnega razvojnega programa. 

  
Občina je v celoti izkoristila delež EU v skupni vrednoti 

282.566,00 EUR. 
Vesna Poteko, mag.

Čistilna naprava Frankolovo

Pokličite 
pravega 
čarodeja

Magicna zabava za rojstni dan,
poroke, abrahami ...
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Gospodarstvo - komunala

ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

Štipendije iz Regijske štipendijske 
sheme Savinjske regije so namenjene 
dijakom in študentom, ki se izobražujejo 
doma ali v tujini in se bodo po končanem 
šolanju oziroma študiju zaposlili na 
območju Savinjske regije. Štipendije so 
tako podeljene kadru, ki ustreza razvojni 
potrebi podjetij in perspektivnosti oz. 
deficitarnosti poklica v Savinjski regiji.

Vire financiranja štipendijske sheme
opredeljuje Zakon o štipendiranju, sredstva 
v višini 50 % štipendij zagotavlja Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 
preostalo polovico pa zagotavljajo 
delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti 
zaposlili za čas trajanja izobraževalnega 
programa oz. za čas sklenitve pogodbe 
o štipendiranju. Podjetja, vključena v 
projekt, pridobijo pravico do polovičnega 
sofinanciranja štipendiranja, štipendisti
pa zagotovljeno delovno mesto za dobo, 
enakovredno času prejemanja štipendije.

Regionalna razvojna agencija Celje 
je izvajalec Savinjske štipendijske sheme 
že peto leto, v okviru projekta Enotnih 
regijskih štipendijskih shem pa tretje leto. 
Dne 23. 4. 2009 je bil objavljen poziv 
podjetjem Savinjske regije k oddaji potreb 
po kadru, ki ga želijo štipendirati. Komisija 
za štipendiranje je prejela vloge 24 podjetij, 
ki so skupaj posredovala 142 potreb, od 
tega 31 po kandidatih v srednješolskem 
ali poklicnem izobraževanju in 111 v 
dodiplomskem. 

Dne 7. 9. 2009 je RRA Celje na 
svoji spletni strani www.rra-celje.si 
objavila razpis za štipendije, namenjene 
dijakom in študentom. Rok za oddajo 
vlog je bil 10. 10. 2009. Nove štipendije 
bodo predvidoma podeljene v decembru 
2009.

V šolskem/študijskem letu 2008/2009 
je Regijski štipendijski shemi Savinjske 
regije sodelovalo 32 delodajalcev, ki so 
podeli 143 štipendij, 90 študentom in 53 
dijakom. Ena štipendija je bila podeljena 
tudi dijaku iz občine Vojnik. To dejstvo 
je najbrž posledica tega, da v Regijsko 
štipendijsko shemo Savinjske regije žal 
ni vključen noben delodajalec iz občine 

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

Če se vaš malček kopa v visoki vročini, 
silovito bruha, ima tekoče blato, poleg 
tega pa kašlja in mu iz nosu curlja, je prav 
mogoče, da se je okužil z Rota virusom. 

Krivec za Rota virozo je sila odporen 
virus, zaradi katerega vsaj enkrat zboli 
vsak otrok v starosti do petih let. V 
nerazvitih državah povzroči virus visoko 
smrtnost, saj na vsakih 250 okuženih otrok 
eden umre. Zdravila za to obolenje ni, 
edino preprečevanje hudih oblik bolezni je 
cepljenje. Ker pri majhnih otrocih bolezen 
poteka v težjih oblikah, tudi hitreje pride do 
izsušitve, je zaščita s cepljenjem predvsem 
pomembna pri najmlajših. Zato je cepljenje 
namenjeno le dojenčkom in ga je potrebno 
zaključiti najkasneje do dopolnjenega 
24. tedna starosti (6 meseca).  Cepljenja 
izvajajo izbrani osebni zdravniki otrok.

Cepljenje se lahko začne po 6 tednu 
starosti. Otrok cepivo popije, ni ga 
potrebno zbadati. Za učinkovito zaščito 
sta potrebni dve dozi cepiva, med katerima 
morajo preteči vsaj 4 tedni. 

Raziskave kažejo, da je cepivo varno. 
Cepljenih je bilo več kot 60.000 otrok v 
različnih državah po svetu. 

Kot vsa cepiva pa ima tudi to cepivo 
lahko neželene učinke. Najpogosteje so se 
pojavljali: izguba apetita, razdražljivost, 
povišana telesna temperatura, utrujenost, 
blaga prehodna driska oz. bruhanje, vendar 
pri zelo majhnem številu otrok.

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

lahko prenašajo. Velike količine Rota 
virusov se izločajo z blatom okuženih 
oseb, z rokami pa se prenesejo na različne 
predmete. Otroci lahko izločajo Rota 
viruse že pred in tudi po pojavu driske. V 
družini se ti virusi pogosto prenesejo na 
ostale družinske člane in bližnje kontakte.  

Cepljenje proti Rota virusni okužbi 
ni v programu obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, zato morajo cepivo plačati 
starši.

Doza stane 72 €, torej je potrebno 
odšteti 144 €.

V tej situaciji – gospodarski krizi – je 
za mnoge starše to velik izdatek.

Nekateri si cepljenja ne morejo 
privoščiti, zato stopimo korak naproti 
in podprimo možnost brezplačnega 
cepljenja. 

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

Sporočamo vam, da bomo tudi v 
Občini Vojnik zbirali podpise za podporo 
tej akciji.  Za vse dodatne informacije se 
lahko obrnete na kroselj.majda@gmail.
com ali na članice Ženskega odbora SDS 
Vojnik. 

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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Mnenja občanov

Razmišljanje občana, ki mu ni vseeno ali 
MLADI KJE STE?

Jesen je čas, ko društva v svoje vrste vključujejo nove ljudi. Želja je seveda, da pridobijo čim več mladih. Izpopolnitev svojih 
vrst si želijo v pevskih zborih, v turističnih društvih, želijo si jih v gasilskih vrstah, preprosto vsa društva v Vojniku, Novi Cerkvi in 
Frankolovem, Socki, Lembergu, Črešnjicah …

Kako pa dejansko gre? Zelo težko! 

Pred časom je skupina mladih v Vojniku želela ustanoviti mlajši 
zbor, ki bi bil podmladek starejšemu. Trudili so se, poskušali z 
vabili, mobilni aparati so brneli: zaman! Na koncu so ugotovili, 
da mladi niso zainteresirani. Ali preprosto, da jih je premalo in 
da so neresni! 

 
Malo boljše je v gasilskih vrstah. Toda spet samo v tistih 

društvih, kjer vsi delajo na mladih (Nova Cerkev), jih vabijo in 
predvsem z njimi aktivno delajo. Ponekod se trudijo in je bolj 
malo uspeha. Več uspeha imajo športna društva, kar je sicer 
razumljivo, toda tudi tukaj so potrebni neverjetni napori. Recimo 
Smučarsko društvo Vizore si prizadeva z veliko napori pridobiti 
mlade. Boljše je pri nogometu in košarki. Skavti so recimo 
odlično zaživeli. 

Ko je treba v društvu zamenjati vodstveni kader, spet muke. 
Če že imajo ljud - člane, ki delajo, da bi pa moral še kdo biti 
predsednik in nositi nekaj več obveznosti in biti morda malo 
mlajši: » Kaj si nor?!« 

Poleg grožnje staranja celega slovenskega naroda, se kaže še 
neverjetna nezainteresiranost za vključevanje mladih v družbene 
tokove, tudi take, ki jih zgoraj naštevam. 

 
Saj so svetle izjeme, pa me je vseeno strah Kopitarjevih besed 

iz pesmi: «Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi?« Pa ne mislim 
samo na pesem. Bo še gasilec, bo še skavt, bo še kulturnik, bo 
igral na odru, bo?? 

Pa se sramežljivo vprašam: 
Je kriva televizija, morda preobremenjenost v šoli, službi, 

morda računalnik, morda splošna naveličanost, so morda ta 
društva preveč tradicionalna, morda starokopitna, imajo že » 
poln kufer vsega drugega«? Vsak izgovor je dobrodošel. 

Pa sem šel zvečer mimo Terre v Vojniku in gostišča na 
Frankolovem, tudi v Novi Cerkvi imam odprte oči in ne boste 
verjeli: gostišča so polna! Vsaj v petek, soboto in tudi v nedeljo. 
Saj morajo živeti tudi gostišča, ampak vseeno razmislite malo 
mladi občani, kam to pelje. Seveda, če boste Ogledalo in moj 
članek sploh prebrali. Kajti »mi mladi Ogledala sploh ne beremo, 
ker ni …!« mi je zadnjič zabrusil nekdo z obrobja občine, ko sem 
ga vprašal, ali je našel razpis za svoje potrebe in ki bi ga moral 
poznati! Toda, spoštovani mladi, mi vas vseeno jemljemo za 
pomemben del te lokalne skupnosti! In hvala tistim, ki pomagate, 
da družabno in društveno koristno delo živi. 

Beno Podergajs
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Namen vodarne, to je čistilne naprave, je zagotavljanje 
varnejše in bolj zanesljive oskrbe s pitno vodo. Kalnost je 
lastnost izvira predvsem kraških vodnih virov, kot sta Vitanje 
in Frankolovo. Kraški vodni viri imajo zelo neposreden stik s 
površino, zaradi česar voda ni bakteriološko neoporečna. Zato 
se problem takšnih vodnih virov v praksi rešuje z vodarnami. 

Z izgradnjo čistilne naprave za vodo, bo vodni vir vključen v 
sistem ob vseh vremenskih pogojih. 

Celotna investicija je znašala 2,3 milijona evrov, od tega je 
občina Celje financirala 2.115.000 EUR, občina Vojnik 120.000 
EUR in občina Štore 65.000 EUR. Gradbena dela je izvajalo 
podjetje CMC d.d. iz Celja, tehnološko opremo pa je izvedlo 
podjetje Esotech d.d. iz Velenja. 

Jure Vovk 
Foto: J V

Investicije

Nova vodarna na 
Frankolovem

Podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o. iz Celja je v mesecu 
septembru zaključilo pomemben projekt za zagotavljanje 
kakovostne oskrbe s pitno vodo. Zgradili so novo vodarno, s 
katero zagotavljajo nemoteno oskrbo vodovodnega sistema 
Celje tudi v času intenzivnih padavin.

Zgornja etaža, kjer so filtri

Takole so nazdravili s kozarcem čiste pitne vode

Energetska sanacija 
objektov v Psihiatrični 

bolnišnici Vojnik, II. faza
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik je dne 30. junija 2011 sklenila 

gradbeno pogodbo št. 256/2011/1 z izvajalcem del Kovinotehno 
MKI d.o.o. iz Novega mesta, za izvedbo štirih ukrepov v sklopu 
energetske sanacije objektov znotraj kompleksa JZ PB Vojnik. 

Predmet te pogodbe je izvedba naslednjih ukrepov: 

-  zamenjava obstoječega toplovodnega kotla s kondenzacijskim 
plinskim kotlom ter posodobitve v kotlarni, 

 
-  hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja, izolacija 

podpostaj, regulacija črpalk, optimizacija razvoda ogrevanja, 
 
-  vgradnja solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode, 
 
-  izvedba nadgradnje centralnega nadzornega sistema (priklop 

novih naprav ...). 
 
Pogodbena vrednost del brez DDV znaša 236.238,00 €. 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 

Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, 6. razvojna prioriteta »Trajnostna raba energije«, 1. 
prednostna usmeritev »Energetska sanacija in trajnostna gradnja 
stavb«. 

Nepovratna sredstva predstavljajo 90% upravičenih stroškov 
sofinanciranja, od tega predstavljajo namenska sredstva 
Kohezijskega sklada 85%-ni delež, slovenska udeležba pa 15%-
ni delež. 

Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Savaprojekt iz 
Krškega. 

Rok za končanje vseh del je 20. oktober 2011. 
 

Sinatra Gračnar

 terapevtska ročna masaža
 reflekconska masaža stopal
 klasična švedska masaža
 pedikura

Miha ŠKOFLEK s.p.
Ilovca 15, VOJNIK
041/ 73 10 60
03/ 5 773 330

ROČNA MASAŽA NA 
DOMU - MAZZI

www.mazzi.si
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Občina Vojnik se je mesecu septembru 2010 prijavila na 
javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje 
iz ukrepa Obnova in razvoj vasi, ukrep 322. Agencija RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja nam je v namen posodobitve 
KUD Vojnik in vzpostavitev Centra kulture in ustvarjalnosti 
Vojnik odobrila nepovratna sredstva. 

 
Namen in cilj projekta »Ureditev prostorov za Center kulture 

in ustvarjalnosti v Kulturnem domu Vojnik« je rekonstrukcija 

dela objekta in vzpostavitev pogojev za izvajanje kulturnih in 
ustvarjalnih dejavnosti. 

Do zdaj so bila izvedena naslednja gradbena in obrtniška in 
inštalacijske dela:

 
-  posodobitev in obnova odrskih prostorov in ureditev dostopa 

do novih prostorov, 
-  ureditev in rekonstrukcija podstrešja, 
- ureditev dostopa v prostore, 
-  dopolnitev konstrukcije objekta, sanacija fasade (streha, stropi, 

fasada, stavbno pohištvo na fasadi) 
-  posodobitev oziroma uskladitev zasnove obstoječih prostorov s 

predvideno namembnostjo mansarde, 
-  zagotovitev ustreznih tehničnih prostorov in komunikacije za 

funkcionarnje na novo pridobljenih površin. 
 

Z ureditvijo omenjenih prostorov želi občina izboljšati pogoje 
za razvoj kulturno-umetniške ustvarjalnosti. 

Obnovljeni prostori bodo predani v uporabo predvidoma konec 
meseca novembra, ko bo izveden tehnični pregled in pridobljeno 
uporabno dovoljenje. V celoti se bodo začele aktivnosti odvijati, 
ko bo konec leta v obnovljene prostore nameščena še ostala 
oprema (računalnik, projefcijsko platno ...) 

 
Petra Pehar Žgajner

Gospodarstvo

Zaključujejo se obnovitvena dela 
Center kulture in ustvarjalnosti v 

Kulturnem domu Vojnik
Obnovitvena dela v CENTRU KULTURE IN USTVARJALNOSTI V VOJNIKU se počasi zaključujejo. Poleg nove fasade, dobiva 

končno podobo tudi notranjost centra.

Obnova strehe male dvorane in društvenih prostorov

Razstava v knjižnici Vojnik
V knjižnici Vojnik 

si lahko ogledate 
razstavo o mejicah 
- tistih, ki so na 
območju štajerskega 
prostora in konkretno 
v občini Vojnik. Mejice 
so ob vodotokih in jih 
je pri nas po oceni 
166, so vzdrževane in 
zaščitene. 

Njihov namen je 
vzdrževati strugo 
potoka, ohranjanje 
živali v vodi in na 
obrobju potoka. 
Dajejo zaščito 
živalim in vlago ob 
sušnih obdobjih, 
kot je bilo letos. 
Zmanjšujejo moč 

vetra in ohranjajo s koreninskim sistemom rodovitno plast zemlje. 
Zadržujejo tudi zajedanje vode v strugo potoka, še posebej, kadar 
prihaja do povečanja nivoja vode v strugi. Predstavnika Zavoda 
republike Slovenije za varstvo narave sta poudarila, da v šolah 
premalo ali skoraj nič ne posvečajo pomenu mejic in da bi lahko 
ob sodelovanju z njimi ustvarili novo področje odgovornosti do 
narave. 

Tekst in slike: Jure Vovk

Ob poslušanju razlage o pomenu mejic

Predstavnik Zavoda republike Slovenije 
za varstvo narave in avtor razstave
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Javni pozivi - nepovratne spodbude
EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad, Ljubljana je objavil nove javne pozive za nepovratne spodbude občanom ter 

pravnim osebam za baterijska električna vozila in za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb. 

Gospodarstvo

Rekonstrukcija paviljona Frankolovo 
Ob slavnostnem podpisu pogodbe in uvedbi v delo z izbranim izvajalcem, Kongrad, d.d. iz Slovenskih Konjic so se v začetku 

oktobra začela težko pričakovana dela v parku na Frankolovem.

 

Začela so se gradbena dela v parku na Frankolovem, kjer 
bodo društva v začetku meseca decembra dobila nove prostore 
v obnovljenem prireditvenem paviljonu, prav tako pa se bodo v 
okviru svojih preireditev lahko posluževali novega odra, ki bo 
del prostora, kjer se nahaja predmet rekonstrukcije. Sredstva za 
obnovo prireditvenega posrostora je Občina pridobila na javnem 
pozivu za oddajo prijave projektnih predlogov za izvajanje 
Lokalne razvojne strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 
2007- 2013 za leto 2011, v okviru prednostne naloge 4. osi, 
kjer je glavni cilj spodbujanje odločanja o razvoju posameznih 
podeželskih območij (pristop LEADER). Vrednost celotnega 

projekta znaša 87.270,00 EUR. Pričakovani delež sofinanciranja 
nepovratnih sredstev znaša 60.000, 00 EUR. 

 
Predmet investicije je rekonstrukcija in posodobitev 

obstoječega prireditvenega paviljona v parku Frankolovo, z 
namenom vzpostaviti boljše pogoje za izvajanje kulturnih in 
drugih ustvarjalnih prireditev. Projekt za izvedbo je izdelala 
projektna organizacija KOVA d.o.o., izvajalec del je podjetje 
KONGRAD,d.d, nadzor izvaja AZ-inženiring. 

 
Kot je že v uvodu navedeno je glavni cilj vzpostaviti kvalitetne 

pogoje za izvajanje prireditev, ki se v kraju izvajajo na različnih 
področjih. Osnovni namen je društvom, javnim zavodom in 
drugih zagotoviti prostor, kjer bodo izražali svojo ustvarjalnost 
in s tem pripomogli k trajnemu razvoju kraja. 

 
Obnovitvena dela bodo obsegala: razdelitev z montažnimi 

predelnimi stenami notranjega večjega prostora v več manjših 
za potrebe skladiščenja, zamenjava kritine, stavbnega pohištva, 
dotrajanih konstrukcijskih elementov ter obnovo fasade, 
vzpostaviti primeren prostor vsem uporabnikom v kraju in širše 
v občini Vojnik in v bližini rekonstruiranega objekta pripraviti 
utrjeno podlago za prireditveni oder montažne izvedbe, povečati 
število prireditev in zagotoviti razvoj prireditev v kraju, izvesti 
vsa potrebna gradbeno-obrtniška in instalacijska dela, ureditev 
dostopa do objekta, zagotovitev ustreznih tehničnih prostorov in 
komunikacije za funkcioniranje novega prireditvenega paviljona. 

 
Petra Pehar Žgajner 

Frankolovo

1.) JAVNI POZIV 8SUB-EVOB11 
Nepovratne finančne spodbude občanom za baterijska 

električna vozila (Uradni list Republike Slovenije, št. 79/11) 
2.) JAVNI POZIV 9SUB-EVPO11 
Nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska 

električna vozila (Uradni list Republike Slovenije, št. 79/11) 
Javni poziv z oznako 8SUB-EVOB11 namenja 200.000 € 

občanom za nakup novih baterijskih električnih vozil, prvič 
registriranih v Sloveniji, medtem ko javni poziv z oznako 9SUB-
EVPO11 za iste naložbe omogoča dodelitev nepovratne finančne 
pomoči pravnim osebam in podjetnikom posameznikom, 
razpisana vsota pa je 300.000 €. Subvencije so predvidene za 
naslednje kategorije vozil: 

 
•  nova baterijska električna vozila, kategorija M1, z nič emisij 

CO2 na izpustu in minimalnim dosegom na baterije 100 km, 

•  nova baterijska električna vozila, kategorija N1, z nič CO2 
emisijami na izpustu, 

•  nova baterijska električna vozila, kategorija L7e in L6e, z 
nič emisij CO2 na izpustu in minimalnim dosegom 40 km na 
baterije, 

•  nova plug-in hibridna baterijska vozila, kategorija M1, (baterije 
in motor z notranjim zgorevanjem), z minimalnim dosegom na 
baterije 50 km. 
 
Javna poziva omogočata pridobitev nepovratne finančne 

spodbude tudi za predelavo obstoječih vozil na način, da se 
serijsko vgrajeni motor na notranje izgorevanje nadomesti 
z elektro pogonskim agregatom, v kolikor bo po predelavi 
preverjena skladnost vozila s predpisi (homologacija), opravljen 
pregled tehnične brezhibnosti in registracija vozila. Višina 
nepovratne finančne spodbude za posamezno vozilo bo po obeh 
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OVTAR TRGOVINA d.o.o. na 44. MOS-u v Celju
Uspešna predstavitev podjetja OVTAR TRGOVINA d.o.o. na sejmu v Celju

Gospodarstvo

javnih pozivih enaka, in sicer bo najvišja znašala 5.000 € za nova 
baterijska električna vozila, kategorije M1 z nič CO2 emisijami 
na izpustu in minimalnim dosegom 100 km na baterije, za ostale 
kategorije bo nižja. Za predelavo obstoječega vozila kategorije 
M1 bo spodbuda 4.000 €, v isti višini pa tudi za nova priključna 
(plug-in) hibridna vozila, z minimalnim dosegom 50 km na 
baterije. 

3.) JAVNI POZIV 6SUB-OB11 
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe 

rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb (Uradni list Republike Slovenije, št. 110/10, 
69/11, 79/11) 

4.) JAVNI POZIV 7SUB-OB11 
Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za 

nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti večstanovanjskih stavb (Uradni list republike 
Slovenije, št. 110/10, 79/11) 

Eko sklad je zaradi velikega povpraševanja in večjega obsega, 
na podlagi energetskega zakona zbranih sredstev, zagotovil tudi 
dodatna sredstva občanom za že objavljena javna poziva za 
nepovratna sredstva 6SUB-OB11 in 7SUB-OB11, namenjena za 

ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
na stanovanjskih stavbah. Skupaj bo zagotovljenih dodatnih 6 
milijonov €, tako da bodo sredstva predvidoma zadoščala za vse 
vloge občanov, prejete do konca letošnjega leta. 

Vsi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo 
odprti do konca leta 2011, podobne programe pa načrtujejo tudi 
za drugo leto. 

 
Uradne ure EKO SKLADA za področje nepovratnih sredstev 

so vsak delovni dan od 8. do 12. ure po telefonu 01 241 48 20 
ali osebno vsak delovni dan med 9. in 15. uro, v petek pa od 9. 
do 14.30 ure. Za telefonska pojasnila lahko pokličete sodelavke 
Sektorja za nepovratna sredstva ali pišite na elektronski naslov 
ekosklad@ekosklad.si. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo 
z obrazci lahko kandidati tudi naročijo pri Eko skladu in jo 
prejmejo po pošti oziroma po elektronski pošti. Za navedeno 
dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, 
poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljubljana oziroma na elektronski naslov: ekosklad@ekosklad.si. 

Vse javne pozive z dokumentacijo za prijavo najdete na www.
ekosklad.si, v rubriki RAZPISI. 

Mojca Skale

MOS predstavlja poslovno stičišče inovativnosti, razvoja, 
najnovejših dosežkov podjetnih ljudi. Omogoča celovito 
predstavitev novih izdelkov in storitev, prinaša celosten vpogled 
v glavne izzive podjetnikov in gospodarstva v širšem poslovnem 
okolju ter spodbuja dialog. 

Sejem vseh sejmov prinaša številne sejemske ugodnosti in 
odlične priložnosti za nakup razstavljenih izdelkov in storitev. V 
poslovni javnosti pa je MOS dogodek, ki se ga zaradi številnih 
novih poslovnih priložnostih, ki jih celjsko sejmišče ponuja le v 
nekaj sejemskih dneh, ne zamudi. 

Sejem je zato prava priložnost za predstavitev podjetja, storitve 
ali izdelka širšemu krogu kupcev oz. obstoječim in potencialnim 
poslovnim partnerjem. 
(vir: www.ce-sejem.si) 

Podjetje OVTAR 
TRGOVINA d.o.o. iz 
Vojnika, specializirano za 
vsa gradbena in inštalacijska 
dela, adaptacije stanovanj, 
zunanje ureditve, izkope in 
odvoze … se je tako uspešno 
predstavilo obstoječim in 
potencialnim kupcem oz. 
poslovnim partnerjem na 
44. Mednarodnem obrtnem 
sejmu v Celju, ki je potekal 
od 7. do 14. septembra 2011, 
v hali G, razstavni prostor 7. 

Veliko zanimanja med 
obiskovalci je bilo za 
materiale za suho gradnjo; 
kakovostno električno in 
ročno orodje nemškega 

proizvajalca Bergtectool, s petletno garancijo (vijačniki, kotni 
rezalniki, udarno vrtalni stroji, mešalci ter vso ročno orodje za 
gradbenike, keramičarje …); fasadno izolacijo različnih debelin 
iz stiropora ali kamene volne - tako z utorom kot tudi brez; 
okrasno kamenje za tla in stene ter kamenje za zidanje; asortiman 
za osebno zaščito: od zaščitnih oblek, čevljev, mask ter čelad; in 
tudi za ves drug gradbeni material: od opeke, zidakov, različnih 
vrst kritin, do lepil, ometov in drugih zaščit in dekoracij. 

Kot novost so predstavili čiščenje poslovnih, trgovskih, 
športnih ter drugih prostorov. 

Lucija Šolinc Ovtar 
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Komunalni prispevek 
po novem

Občinski svet Občine Vojnik je na 7. redni seji dne 22. septembra 2011 sprejel Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje občine Vojnik.

Nova zakonodaja je prinesla bistveno drugačen koncept 
obračuna komunalnega prispevka. Odpravila je večino lokalnih 
posebnosti, ki jih je bilo moč zaslediti v mnogih občinah, 
predvsem na področju določanja posebnih faktorjev območij in 
olajšav ter natančneje določila postopanje v posebnih primerih. 

Nova zakonodaja določa in opredeljuje osnovne faktorje. 
Občinski sveti se tako npr. pri faktorju dejavnosti, opredeljujejo 
med minimalnim 0,7 in maksimalnim 1,3 ob upoštevanju enotne 
klasifikacije objektov. 

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oz. 
lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, 
ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja 
njegovo namembnost. Komunalni prispevek se plačuje tudi zaradi 
izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno 
opremo (npr. izgradnja kanalizacije ali vodovoda …). 

Program opremljanja vsebuje v skladu z 9. členom uredbe 
podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo in za tisti del komunalne opreme, katere 
gradnja je predvidena v občinskem proračunu za tekoče oziroma 
naslednje leto. 

Programa opremljanja in merila za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Vojnik vsekakor pomeni določene 
spremembe na tem področju. Komunalni prispevek bo v naši 
občini višji za tiste zavezance, ki so bolj oddaljeni od centrov 
naselij, saj predstavlja izgradnja komunalne infrastrukture na 
odročnejša območja tudi višji strošek za občino. Po trenutno 
veljavnem odloku pa se je na teh območjih odmerjal nižji 

komunalni prispevek, kar pa zakonodaja ne dopušča več. 
Občinska uprava odmeri komunalni prispevek samo za tisto 

javno infrastrukturo, na kater se objekt lahko priključi (cesta, 
vodovod, kanalizacija ...). Če na določenem območju npr. javne 
kanalizacije ni zgrajene, se komunalni prispevek za kanalizacijo 
ne obračuna. 

 
Vsa zbrana sredstva so namenska in se lahko namenijo samo za 

gradnjo komunalne infrastrukture, skladno z načrtom razvojnih 
programov občine. Občina Vojnik je iz proračuna za investicije 
v izgradnjo komunalne infrastrukture v preteklih letih namenila 
precej več sredstev, kot je bilo zbranih s komunalnim prispevkom, 
saj so potrebe in želje občanov vedno večje. 

Tudi področje olajšav je zakonsko urejeno. Dodatne olajšave 
(poleg tistih, ki so zakonsko dopustne) so možne samo, če 
občina ves komunalni prispevek, ki ga tako izgubi preko olajšav, 
nadomesti iz drugih proračunskih virov. Poleg tega je treba te 
olajšave (lastni prihodek občine, ki ni bil realiziran) prikazati 
tudi v integralnem delu proračuna, kar ima lahko za dodatno 
posledico vpliv na višino sredstev, ki jih občina dobi od države v 
sklopu t. i. primerne porabe. 

 
Če pa zavezanec z dokumentacijo dokaže, da je vlagal sredstva 

v izgradnjo gospodarske javne infrastrukture, se mu njegov 
vložek prizna. 

Novo obračunavanje komunalnega prispevka se bo začelo s 1. 
januarjem 2012. 

Občinski svetniki o komunalnem prispevku
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NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

V Občini Vojnik se je v zadnjih letih 
razširilo območje gradnje stanovanjskih in 
drugih objektov, kar narekuje potrebo po 
formiranju novih ulic. V Obrtno-poslovni 
coni Arclin je v teku gradnja stanovanjskih 
in stanovanjsko-poslovnih stavb ter nove 
ulice, ki je dobila ime Ulica Janeza Žige 
Popoviča. 

Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka 
in poliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu, 
katerega polno ime je bilo Janez Žiga 
Valentin Popovič. Popovič je napisal 
knjigo »Raziskave morja«, knjiga 
pa predstavlja zbirko naravoslovnih, 
jezikoslovnih, arheoloških, geografskih in 
kulturno-političnih prispevkov. V uvodu 
knjige je posebej poudaril, da je Slovenec. 
Njegove razprave o morju pomenijo 
začetek oceanografije. Izdal je tudi
nemško slovnico za avstrijske šole, zbiral 
je slovarsko gradivo, kar vse izkazuje 
njegovo vsestransko dejavnost na področju 

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

v širšem družbenem okolju, s svojim delom 
pa je prispeval k prepoznavnosti rojstnega 
kraja.

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

Občinski svet je na 26. seji, dne 29. 9. 
2009, sprejel rebalans proračuna. Prihodki 
so se   povečali  za 18 % in tako znašajo 
skupaj 8.142.000 EUR, odhodki pa so se 
povečali za 22 % ter znašajo 8.237.000 
EUR. Realizacija proračuna v letu 2008 je 
bila nižja od plana, zato so se investicije, 
za katere so bili predvideni prihodki in 
odhodki v letu 2008 in ti niso bili realizirani 
v planirani višini, upoštevali v sprejetem 
rebalansu. Med večjimi investicijami 
so: izgradnja kanalizacije Vojnik ob 
protipoplavnih ukrepih, ki je financirana
iz dveh virov (Ministrstva za okolje in 
prostor in evropskih sredstev), izgradnja 
kanalizacije Pot na Dobrotin in v Arclinu 
(financiramo iz okoljske dajatve).  

Povečal se je prihodek od komunalnih 
prispevkov od izgradnje večstanovanjskega 
objekta »Vojniška Gmajna«, za kar mora 
občina zagotoviti ustrezno komunalno 
infrastrukturo (izgradnja kanalizacije in 
vodovoda, nakup zemljišča za pločnik). 
Sredstva Službe Vlade RS za lokalno 
politiko in regionalni razvoj so se z 

rebalansom povečala za 59.000 EUR 
in namenila za financiranje izgradnje
vodovoda Vojnik – Tomaž – Male Dole. 
Ministrstvo za okolje in prostor bo občini 
za odpravo posledic po neurju, ki je bilo v 
septembru 2007, namenilo slabih 500.000 
evrov, kar se bo porabilo za sanacijo 
plazov. 

Z rebalansom so se načrtovala sredstva 
za nakup stanovanja na Frankolovem, 
izdelavo idejne zasnove dograditve 
Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje 
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije 
na Frankolovem  ter nakup zemljišča za 
izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem. 
Povečali so se prihodki iz naslova primerne 
porabe (dohodnina, finančna izravnava, vsi
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR 
in so namenjeni za opravljanje tekočih 
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu 
proračuna za leto 2009 niso bila planirana v 
zadostni višini. Sredstva so se namenila za 
materialne stroške in vzdrževanje osnovnih 
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in 
plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije 
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb 
brez prejemkov, sofinanciranje domske
oskrbe,  vzdrževanje asfaltnih cest in 

mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo, 
urejanje krajev ter odvoz kosovnih 
odpadkov.

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Tabela: nekaj primerov izračuna komunalnega prispevka 

Primer Stari
odlok
Vojnik

Novi
odlok
Vojnik

Primerjava
Celje1

Občan gradi stanovanjsko hišo v Vojniku, velikost zemljiške 
parcele je 300 m2, stavbišča pa 190 m2. Velikost objekta je 
150 m2, na voljo je tudi kanalizacija. Kom. prispevek: 
- za vodovod 
- za kanalizacijo 
- za cesto 
- za ravnanje z odpadki 
- Skupaj 7.459 EUR

2.454 EUR 
1.662 EUR 
3.297 EUR 

44 EUR 
7.457 EUR

1.193 EUR
1.419 EUR
7.345 EUR
382 EUR2

10.339 EUR3

Občan gradi stanovanjsko hišo v Ivenci, velikost parcele je 
300 m2, stavbišča pa 190 m2. Objekt ima možnost priklopa 
na javni vodovod in lokalno cesto. Velikost objekta je 150 
m2. Kanalizacije nima. Kom. prispevek: 
- za vodovod 
- za cesto 
- za ravnanje z odpadki 
- Skupaj 5.594 EUR

2.454 EUR 
3.297 EUR 

44 EUR 
5.795 EUR

2.250 EUR
7.345 EUR

0 EUR
9.595 EUR4

Investitor gradi poslovni objekt v Frankolovem. Velikost 
parcele je 800 m2, velikost objekta pa 200 m2. Kom. 
prispevek:
- za vodovod 
- za kanalizacijo 
- za cesto 
- za ravnanje z odpadki 
- Skupaj 13.347 EUR

4.588 EUR 
3.133 EUR 
6.178 EUR 

83 EUR 
13.982 EUR

2.300 EUR
2.765 EUR

13.754 EUR
776 EUR

19.595 EUR
Občan postavlja manjši kmetijski objekt na svojem posestvu 
v Črešnjicah. Velikost objekta je 20 m2, parcele pa 40 m2.
Objekt ni priklopljen na vodo. Komunalni prispevek je:  
- za cesto 
- za ravnanje z odpadki 
- Skupaj 76 EUR

328 EUR 
4 EUR 

332 EUR

979 EUR
0 EUR

979 EUR
Investitor gradi v Vojniku trgovski center na parceli velikosti 
3.000 m2 (stavbna parcela 2000 m2) in s površino objekta 
1.500 m2. Fekalna in meteorna kanalizacija se zaračunata
kot ločeni postavki, prav tako po starem odloku plača še za 
javno razsvetljavo in parkirišča. Komunalni prispevek je: 
- za vodovod 
- za kanalizacijo 
- za cesto 
- za ravnanje z odpadki 
- Skupaj 67.498 EUR

24.538 EUR 
16.619 EUR 
32.974 EUR 

444 EUR 
74.575 EUR

14.125 EUR
16.731 EUR
88.034 EUR
4.430 EUR

123.320 EUR

1 Primerjava je opravljena glede na odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje, Uradni list RS 116/2008 iz dne 9.12.2008 
2 Postavka vsebuje tudi plin in toplovod. 
3 Za primerjavo je vzeto območje, ki je v programu opremljanja označeno kot Celje B. 
4 Za primerjavo je vzeto območje Škofje vasi v MO Celje. 

Tabela: nekaj primerov izračuna komunalnega prispevka 

Primer Stari
odlok
Vojnik

Novi
odlok
Vojnik

Primerjava
Celje1

Občan gradi stanovanjsko hišo v Vojniku, velikost zemljiške 
parcele je 300 m2, stavbišča pa 190 m2. Velikost objekta je 
150 m2, na voljo je tudi kanalizacija. Kom. prispevek: 
- za vodovod 
- za kanalizacijo 
- za cesto 
- za ravnanje z odpadki 
- Skupaj 7.459 EUR

2.454 EUR 
1.662 EUR 
3.297 EUR 

44 EUR 
7.457 EUR

1.193 EUR
1.419 EUR
7.345 EUR
382 EUR2

10.339 EUR3

Občan gradi stanovanjsko hišo v Ivenci, velikost parcele je 
300 m2, stavbišča pa 190 m2. Objekt ima možnost priklopa 
na javni vodovod in lokalno cesto. Velikost objekta je 150 
m2. Kanalizacije nima. Kom. prispevek: 
- za vodovod 
- za cesto 
- za ravnanje z odpadki 
- Skupaj 5.594 EUR

2.454 EUR 
3.297 EUR 

44 EUR 
5.795 EUR

2.250 EUR
7.345 EUR

0 EUR
9.595 EUR4

Investitor gradi poslovni objekt v Frankolovem. Velikost 
parcele je 800 m2, velikost objekta pa 200 m2. Kom. 
prispevek:
- za vodovod 
- za kanalizacijo 
- za cesto 
- za ravnanje z odpadki 
- Skupaj 13.347 EUR

4.588 EUR 
3.133 EUR 
6.178 EUR 

83 EUR 
13.982 EUR

2.300 EUR
2.765 EUR

13.754 EUR
776 EUR

19.595 EUR
Občan postavlja manjši kmetijski objekt na svojem posestvu 
v Črešnjicah. Velikost objekta je 20 m2, parcele pa 40 m2.
Objekt ni priklopljen na vodo. Komunalni prispevek je:  
- za cesto 
- za ravnanje z odpadki 
- Skupaj 76 EUR

328 EUR 
4 EUR 

332 EUR

979 EUR
0 EUR

979 EUR
Investitor gradi v Vojniku trgovski center na parceli velikosti 
3.000 m2 (stavbna parcela 2000 m2) in s površino objekta 
1.500 m2. Fekalna in meteorna kanalizacija se zaračunata
kot ločeni postavki, prav tako po starem odloku plača še za 
javno razsvetljavo in parkirišča. Komunalni prispevek je: 
- za vodovod 
- za kanalizacijo 
- za cesto 
- za ravnanje z odpadki 
- Skupaj 67.498 EUR

24.538 EUR 
16.619 EUR 
32.974 EUR 

444 EUR 
74.575 EUR

14.125 EUR
16.731 EUR
88.034 EUR
4.430 EUR

123.320 EUR

1 Primerjava je opravljena glede na odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje, Uradni list RS 116/2008 iz dne 9.12.2008 
2 Postavka vsebuje tudi plin in toplovod. 
3 Za primerjavo je vzeto območje, ki je v programu opremljanja označeno kot Celje B. 
4 Za primerjavo je vzeto območje Škofje vasi v MO Celje. 

Tabela: nekaj primerov izračuna komunalnega prispevka
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Uskladitev Koncesijske pogodbe z 
energetsko zakonodajo 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-A; Ur.l. RS, št. 51/04, 26/2005-UPB1, 118/2006 
(9/2007 popr.), 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010) je bistveno spremenil ureditev lokalnih gospodarskih javnih 
služb na področju zemeljskega plina. Nov energetski zakon (v nadaljevanju EZ) na področju lokalnih gospodarskih 
javnih služb določa novo gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina (SODO), ki združuje dosedanje upravljanje omrežja in izvajanje distribucije in obsega vse 
omrežne dejavnosti: vzdrževanje in razvoj omrežja, upravljanje omrežja, zagotavljanje priključitve na omrežje, 
omogočanje dostopa do omrežja in zagotavljanje potrebnih podatkov, medtem ko je po EZ dobava zemeljskega 
plina prosta tržna dejavnost, podvržena le licenci. 

Komunala

Če gledamo samo kanalizacijo bo komunalni prispevek za stanovanjski objekt sledeč (v EUR): 

Neto tlorisna površina objekta v m2

25 50 100 125 150 200 250 300

Površina
parcele

v m2

50 208,98 384,00 734,03 909,05 1.084,07 1.434,10 1.784,14 2.134,17
100 242,94 417,96 767,99 943,01 1.118,03 1.468,06 1.818,10 2.168,13
150 276,90 451,92 801,95 976,97 1.151,99 1.502,02 1.852,06 2.202,09
200 310,86 485,88 835,91 1.010,93 1.185,95 1.535,98 1.886,02 2.236,05
250 344,82 519,84 869,87 1.044,89 1.219,91 1.569,94 1.919,98 2.270,01
300 378,78 553,80 903,83 1.078,85 1.253,87 1.603,90 1.953,94 2.303,97
400 446,70 621,72 971,75 1.146,77 1.321,79 1.671,82 2.021,86 2.371,89
500 514,62 689,64 1.039,67 1.214,69 1.389,71 1.739,74 2.089,78 2.439,81
600 582,54 757,56 1.107,59 1.282,61 1.457,63 1.807,66 2.157,70 2.507,73
700 650,46 825,48 1.175,51 1.350,53 1.525,55 1.875,58 2.225,62 2.575,65
800 718,38 893,40 1.243,43 1.418,45 1.593,47 1.943,50 2.293,54 2.643,57
900 786,30 961,32 1.311,35 1.486,37 1.661,39 2.011,42 2.361,46 2.711,49

1000 854,22 1.029,24 1.379,27 1.554,29 1.729,31 2.079,34 2.429,38 2.779,41

To pa tudi pomeni, da prodaja plina, ki je bila v obstoječi 
koncesijski pogodbi definirana kot dejavnost, ki jo izvaja 
koncesionar, ne more več biti predmet koncesije. V vsakem 
primeru pa mora koncesionar oz. dosedanji dobavitelj 
odjemalcem še naprej dobavljati plin, vendar pa tega ne počne 
več v okviru koncesijske pogodbe. 

 
Bistveno pa so spremenjene tudi pristojnosti občin. Dosedanje 

pristojnosti občin so bile zlasti določitev načina izvajanja 
javne službe, podelitev koncesije za dosedanje javne službe 
(upravljanje distribucijskega omrežja, dobava zemeljskega plina 
odjemalcem), določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem, 
soglasje k tarifnemu sistemu ... 

 
Nove pristojnosti občin so bistveno ožje. Podelitev koncesije je 

tako omejena na dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina. Na višino omrežnine, splošne pogoje 
in sistemska obratovalna navodila občine nimajo nikakršnega 
vpliva. Poudariti je treba, da ima po novi ureditvi občina 
neznaten vpliv na različne finančne vidike koncesije. Pri določitvi 
omrežnine, ki je pomemben strošek odjemalca zemeljskega 
plina, pa občina nima nikakršnega vpliva. Omrežnina je del cene 
za uporabo omrežij, ki je namenjena za izvajanje javne službe 

SODO. S splošnima aktoma agencije je opredeljen način njene 
določitve, medtem ko njeno višino določi sistemski operater s 
soglasjem agencije. 

 
Bistvena sprememba oz. prilagoditev koncesijskega 

razmerja v Občini Vojnik 
Iz pogodbe so izvzete vse določbe vezane na dejavnost prodaje 

zemeljskega plina, saj od 1.7.2007 dejavnost dobave plina ni 
več zakonsko določena kot gospodarska javna služba, temveč 
je postala tržna dejavnost. Spremenjen je način financiranja 
gospodarske javne službe (GJS) sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja (SODO). Po novi zakonodaji je 
bila lokalnim skupnostim odvzeta pristojnost določanja cene 
za distribucijo zemeljskega plina. Naloge in dejavnosti, ki 
predstavljajo javno službo koncesionarja, se financirajo iz 
omrežnine. Višino omrežnine določi koncesionar v skladu z 
akti, ki jih na podlagi Energetskega zakona izda Javna agencija 
za energijo. Pred objavo omrežnine v Uradnem listu RS mora 
koncesionar pridobiti soglasje Javne agencije za energijo. 

Izvzeta je bila obveznost koncesionarja do plačila koncesijske 
dajatve koncedentu. Nasvet Ministrstva za gospodarstvo je, 
da se koncesijska dajatev pri uskladitvi koncesijskih razmerij 
izključi iz koncesijske pogodbe, saj naknadno draži omrežnino, 

Jelka Gregorc
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Komunala

Otvoritev ceste na relaciji 
Spodnje Slemene - 

Hrastnik
Dva meseca vztrajnega dela, ki so ga vaščani vložili v 

pripravo ceste za asfaltiranje so v soboto, 8. oktobra 2011, 
zaključili s simbolično otvoritvijo novo asfaltirane ceste, 
ki povezuje uporabnike ceste KS Dramlje in KS Vojnik.  

K projektu priprave terena za asfaltno prevleko so 
vaščani pristopili v večini, sodelovali so v delovnih akcijah 
ter soprispevali finančni vložek. Gonilne sile pri pripravi 
so bili Jože Planinc, Peter Leskovšek 
in Jože Gračner. Največ časa in dela 
so vložili v izkop, pripravo tal, zaradi 
mokrega terena pa so poskrbeli tudi za 
drenažiranje celotne trase in strmine nad 
cesto. 

Asfaltno prevleko sta financirali 
Občina Vojnik - 190 m2 in Občina 
Šentjur 1040 m2. 

Z asfaltirano cesto bo vsem omogočen 
varnejši in lažji dostop v zimskem času 
in času, ko je veliko padavin. Zagotovo 
pa pomeni tudi kakovostnejše življenje 
v poletnem času, ko ne bo več toliko 
prahu, ki se je dvigoval od makadama. 

Tekst in foto: Lidija Eler Jazbinšek

Otvoritev ceste Sp. Slemene - Hrastnik

ki jo odjemalci plačujejo za uporabo plinovodnega omrežja. 
Obenem pa velja poudariti, da ima koncesionar Adriaplin enotno 
omrežnino za vse lokalne skupnosti, s katerimi ima sklenjeno 
koncesijsko pogodbo, pri čemer pa večina teh pogodb ne vsebuje 
obveze plačila koncesijske dajatve (v kolikor bi občina želela 

obdržati tovrstno dajatev tudi v novi koncesijski pogodbi, pa 
obstoji verjetnost, da bi se bil, zaradi nedopustnosti prelivanja 
stroškov te občine na druge občine, ki tovrstne dajatve nimajo, 
koncesionar primoran odločiti za izključitev te občine iz bazena 
občin, ki imajo enotno omrežnino). 

 
Spremenjeno je bilo lastništvo priključnih plinovodov. Po 

prvotni koncesijski pogodbi je v občini Vojnik lastnik vseh 
priključnih plinovodov koncesionar, ki te priključke tudi 
vzdržuje. Od podpisa nove koncesijske pogodbe dalje pa bo 
postal lastnik priključnega plinovoda sam podpisnik pogodbe o 
priključitvi. Vse ostalo pa se za uporabnika ne spremeni, kajti 
strošek izvedbe priključnega plinovoda, ki ga plačuje uporabnik 
koncesionarju, predstavlja dejanski strošek izvedbe le-tega (tako 
kot je v skladu s 3. odstavkom pogodbe o koncesiji z dne 8.3.2001 
to že danes), obenem pa koncesionar tudi v prihodnje zagotavlja 
redno vzdrževanje priključnega plinovoda. Občina Vojnik je s 
koncesionarjem precej časa usklajevala koncesijska razmerja. V 
usklajevanjih smo dosegli tudi zagotovilo brezplačnega priklopa 
javnih objektov v lasti Občine Vojnik. 

Jelka Gregorc, 
višja svetovalka za okolje in prostor

Glasovanje o koncesijski pogodbi

Kocbekova ulica 2, Celje
P. Keršova ulica 8, Vojnik
P. Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
P. Šmihelska cesta 2, Mozirje

- prve pomoèi
- cestno prometnih predpisov
- varne vožnje
- izbris kazenskih toèk
- voditelj èolna ter VHF GMDSS
- vilièarje in T.G.M
- varno delo s traktorjem
- temeljne poklicne kvalifikacije

- pouèevanje mladostnikov za
  vožnjo s spremljevalcem
- obnovitveni teèaji, vožnje

ODLIÈNE CENE !
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Dr. Igor Praznik - v ambulanti že 30 let
Vojniškega zdravnika Igorja Praznika, dr. med., specialista splošne oz. družinske medicine, pozna domala vse prebivalstvo naše 

občine. Kako ga ne bi, saj je večina občanov vsaj enkrat v 30 letih poiskala njegovo pomoč, sprva v ambulanti v ZP Vojnik (ko je 
veljal takšen sistem, da so pacienti prišli do razpoložljivega zdravnika), od leta 1994 dalje pa v njegovi zasebni ambulanti in morda 
celo v dežurni ambulanti v ZD Celje.  Njegova prepoznavnost sega še veliko dlje, saj ves čas aktivno deluje v slovenskih zdravniških 
in zdravstvenih organizacijah, v zadnjem času pa je poleg poklicnega dela tudi politično aktiven občan.

Intervju

Dr. Praznik se je v Zdravstvenem domu v Vojniku zaposlil 
kot mladi zdravnik natanko pred 30 leti. Pravi, da je to sicer 
dolga doba, ki pa je hitro minila, ker ima zdravniški poklic in 
svoje delo zelo rad. Delo z ljudmi, od otrok do starostnikov, je 
od vsega začetka pestro in zanimivo. To je bil tudi razlog, da 
se je odločil ostati ambulantni zdravnik, zaradi česar je opravil 
specializacijo iz splošne medicine in ne iz interne, kot je imel 
sprva v načrtu. Ob »pregledu« prehojene poti ugotavlja, da je bilo 
delo v prvih letih precej drugačno od današnjega. Vsak zdravnik 
je opravil bistveno več hišnih obiskov, v povprečju od 50 do 
80 na mesec, saj ni bilo telefonov, tudi prevozov je bilo manj. 
Zaradi skokovitega razvoja telekomunikacij, ima danes bistveno 
več telefonskih stikov in posledično je manjkrat treba obiskati 
bolnike na domu. Pacienti so zahtevnejši, bolj razgledani in bolj 
osveščeni kot pred desetletji in dodaja, »da je to pozitiven premik 
v zdravstveni stroki, ki v vseh teh letih daje velik poudarek 
preventivnemu ambulantnemu delu in zdravstveni vzgoji, zaradi 
česar danes hitreje odkrivamo nekatere  bolezni. To je izredno 
pomembno, zlasti pri boleznih srca in ožilja in pri vseh vrstah 
rakov, saj so ravno te bolezni v porastu. Vedno več se ukvarjamo 
s starejšo populacijo, ki potrebuje pogostejšo medicinsko oskrbo 
in tudi število le-te ves čas narašča. Vsakega pacienta je treba 
individualno obravnavati. Zdravnik mora za uspešno zdravljenje 
pridobiti prave informacije, za kar je, glede na vrsto bolezni 
in značaj bolnika, potreben zelo različen čas. V slovenskem 
zdravstvu velja nekakšen normativ, 7 minut za enega, vendar 
je v praksi popolnoma drugače. Lažje pridobivanje informacij 
o pacientu pa nam na drugi strani do neke mere omogoča izbira 
družinskega zdravnika, saj že desetletja skrbimo za celotne 
družine in v bistvu paciente dobro poznamo. To pa ne izključuje 
občasnih presenečenj, ko ljudje svoje obremenitve (zlasti 
psihične, alkohol v družini ipd.) zamolčijo.« 

 
Iz stare trške hiše nasproti ZP Vojnik, kjer je pred 16-timi 

leti začel delovati kot zasebni zdravnik s koncesijo, so se letos 
preselili v večje in udobnejše ter za bolnike prijaznejše prostore 
(v poslovno-trgovskem centru Kmetijske zadruge Celje), pri 
supermarketu TUŠ v Vojniku. »Vsa leta delava v teamu s sestro 

Tamaro Stropnik, pri meni je opravila specializacijo iz družinske 
medicine dr. Pekarovič Džakulin Vesna, drugega strokovnega 
kadra pa do 1. septembra 2011 nismo imeli. Zdaj se nam bo v 
polovičnem delovnem času pridružila diplomirana medicinska 
sestra za delo v referenčni ambulanti družinske medicine. 
Prednost zasebne ambulante je v lažji organizaciji dela, pristop 
do oskrbe bolnikov, vključno z laboratorijskimi storitvami, je 
drugačen, predvsem pa so čakalne dobe v čakalnici bistveno 
krajše od tistih izpred leta 1994«, pojasnjuje dr. Praznik razloge 
za zasebno opravljanje zdravstvene dejavnosti. »Za dobro delo 
in posledično zaradi ohranjanja licenc se moramo tako zdravniki 
kot medicinske sestre nenehno dodatno izobraževati, vendar 
zaradi tega ne sme trpeti redno delo v ambulanti. Razen nujnih 
primerov nas vse počaka, zato je ustaljen 8-urni delavnik v 
zdravstvu utopija«. 

Naš zdravnik uspešno in s predanostjo opravlja svoje delo 
že polna tri desetletja. Ker je rezultat zdravljenja odvisen tudi 
od dobrega sodelovanja bolnika, mu prav tega želimo tudi v 
prihodnje. 

Sonja Jakop
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Društva

ZA VSAKO BOLEZEN RASTE 
ROŽCA

Vsako leto se vesela druščina zberemo 
in gremo med rožice. Letos je bilo že deseto 
leto, odkar sodelujemo z diplomirano 
zeliščarko Marjano Plajhnar. Z veseljem se 
nam vsako leto pridruži, nam da marsikateri 
nasvet o spoznavanju zdravilnih zelišč. 
Sedaj smo že malo starejši in nam kakšen 
recept in kakšen zdravilni čajček prav 
koristita.  Z veseljem se zberemo in gremo 
v naravo s košem dobre volje. Le kaj bi 
bilo, če bi teh zdravilnih rožic ne bilo! 
Hudo nam je za tiste ljudi, ki so zaradi 
zdravstvenih težav prikrajšani, saj nam 
narava daje moč, zdravje in dobro voljo.

Jožica G.

DRAGI BOTRI, HVALA VAM!

Potem, ko so se v lanskem septembru 
oglasili zvonovi iz povišanega in povsem 
obnovljenega zvonika farne cerkve Sv. 
Jožefa na Frankolovem, smo projekt po 
finančni plati dokončno zaključili šele 
letos. Ob zaključku triletnega projekta, 
ki je v celoti »tehtal« blizu 200.000 
evrov in za katerega smo denar zbirali s 
prostovoljnimi prispevki vseh faranov, 
smo se na prvo septembrsko nedeljo letos 
s posebno hvaležnostjo spomnili botrov. 
»Razpis« botrstva za obnovo in povišanje 
zvonika je obrodil obilne sadove, saj smo 
v spominsko ploščo vklesali imena 21 
bronastih, 16 srebrnih in 5 zlatih botrov, po 
večini domačinov, ki so s svojimi prispevki 
v obliki denarja, materiala in prostovoljnega 
dela prispevali tretjino potrebnih sredstev. 
Zahvalno mašo je za dobrotnike daroval 
domači župnik in idejni ter siceršnji vodja 
projekta p. Branko Cestnik. Slovesnost 
se je nadaljevala v Aletinem domu ob 
skupnem kosilu, zanj pa so poskrbele 
domače gospodinje. Zbrane je prevevalo 
zadovoljstvo ob misli na znani rek: »V 
slogi je moč«. 

Biti boter nekomu ali nečemu že samo 
po sebi ponuja misel na dobro. In odsev 
dobrega že leto dni odzvanjajo frankolovski 
zvonovi, zato: »Dragi botri, HVALA VAM 
in hvala Bogu za takšne ljudi.  

Sonja Jakop

15. OKTOBER – DAN KMETIC

V Vitanju je bila 18. oktobra že petič 
slavnostna prireditev ob dnevu kmetic. 
Društvo kmečkih žena LIPA iz Vitanja 
je pripravilo bogat kulturni program, na 
katerem je sodelovalo tudi naše Društvo 
kmetic META. V želji po povezovanju 
in prijateljevanju z njimi nam je bilo 
vsem zelo lepo. 

Veronika Marguč
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Krajevne skupnosti

Bazen Frankolovo 
Vroče poletje se je nadaljevalo z lepim jesenskim vremenom, 

ki nas je vse prijetno presenetilo, saj tako konstantnega vremena 
s tako visokimi temperaturami nismo vajeni. Takšnega vremena 
so bili najbolj veseli člani Mladinskega društva Frankolovo, ki so 
letos prevzeli v upravljanje bazen Frankolovo. 

Mladinsko društvo Frankolovo, Občina Vojnik in KS 
Frankolovo smo podpisali tripartitno pogodbo o upravljanju 
bazena. Priznati moram, da smo ob podpisu pogodbe bili vsi 
skupaj malo skeptični, kako bodo člani Mladinskega društva ta 
projekt realizirali. Na veliko veselje smo ob koncu sezone vsi 
zadovoljni, saj je bazenski kompleks skozi vso sezono obratoval 
zelo dobro. Člani društva so delali brezplačno, vse so imeli pod 
kontrolo, na bazenu se je družilo veliko ljudi, tudi iz drugih 
krajev. 

 
Izkazalo se je, da je za uspešno upravljanje bazena pripomoglo 

dejstvo, da je upravljalec iz domačega kraja. Vsi se zavedamo, 
da se v preteklih letih ni zagotavljalo dovolj denarja za osnovno 
vzdrževanje bazenskega kompleksa. Zaradi tega je bilo potrebno 
pred otvoritvijo kopalne sezone postoriti precej vzdrževalnih del, 
ki so bila povezana z finančnim vložkom in prostovoljnim delom 
članov Mladinskega društva Frankolovo. 

Pregled poslovanja bazena za leto 2011 
- Prostovoljno delo: 1900 ur 
- Povprečno število kopalcev na dan: 60 
- Število vseh kopalcev: 3000 
- Število članov Mladinskega društva Frankolovo: 122 
- Prihodki: 
 • Prostovoljni prispevki krajanov: 1500,00 € 
 • Sponzorji: 1500,00 € 
 • Materialno sponzorstvo: 1200,00 € 
- Odhodki: 
 • Stroški obnove: 1380,00 € 
 • Stroški vzdrževanja vode in varnosti: 1300,00 € 
 • Elektrika: 1061,09 € 
 • Voda: 412,41 € 
 • Analize vode: 788,80 € 

Iz pregleda poslovanja je razvidno, da bo za obratovanje 
bazena za letošnjo sezono potrebno zagotoviti sredstva v okviru 
rebalansa občinskega proračuna 2011. 

V proračunu občine Vojnik za leto 2012 se morajo za 
vzdrževanje in potrebno opremo za doseganje standardov 
inšpekcijskih služb ter obratovanje bazena zagotoviti zadostna 
finančna sredstva. 

Oskrba s pitno vodo 
V primerjavi z obratovanjem bazena, je lepo vreme brez 

padavin bilo precej neugodno za oskrbo krajanov s pitno vodo. 
Zajetja pitne vode so precej usahnila, tako da so gasilci našega 
društva vsak dan vozili vodo s cisterno, največ v rezervoar 
»Kapelca« v Lipi. 

Tudi letos se je izkazalo, da so zahteve naših krajanov glede 
reševanja problematike oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovoda 
upravičene in da bomo morali k temu resno pristopiti. Res je, da 
se je precej denarja zagotovilo za filtrirno napravo za čiščenje 
vode v rezervoarju nad KS Frankolovo, ki napaja center kraja. Ta 
filtracija bo končana v kratkem. 

V naši KS je nekaj območij, ki nujno potrebujejo izgradnjo 
oziroma širitev vodovodnega omrežja in nestrpno pričakujejo 
izvedo (Lindek, Beli potok, Staža pri Dolu, Lipa, Brdce ...).

Gradnja prireditvenega paviljona v graščinskem 
parku 

Dolgoletna želja članov društev in organizacij v kraju se je 
uresničila, saj se je začela gradnja paviljona v parku, ki bo služil 
za organizacijo prireditev na prostem. Finančna sredstva za 
izgradnjo objekta je pridobila Občina Vojnik, ki je bila uspešno 
na razpisu. Zgrajen in primerno opremljen objekt bo na razpolago 
vsem društvom v kraju. Upravljavec objekta bo KS Frankolovo. 
V okviru izgradnje bo potrebni dopolniti še projekt zunanje 
ureditve, ki bo nakazal celostno podobo prireditvenega prostora. 

Vzdrževanje makadamskih in asfaltnih cest 
Makadamske ceste so letos zaradi manjše količine padavin 

kar dobro zdržale, razen nekaterih odsekov, ki jih bomo še 
letos nasipali z ustreznim materialom. Podobno je z asfaltnimi 
cestami, najnujnejše poškodbe smo uspešno sanirali. Nasploh 
ugotavljamo, da je večina asfaltiranih cest v zelo slabem stanju. 
Vzrokov za takšno stanje je več. V največji meri je neprimerna 
priprava ceste pred asfaltiranjem, sledi premajhna širina asfalta, 
v velikih primerih pa je vzrok čezmerna obtežba. Da ne bomo v 
zelo kratkem času uničili večino že zgrajenih cest, bomo morali 
na tem področju odločno ukrepati. 

Obnova strehe in fasade na farni cerkvi 
Farna cerkev svetega Jožefa na Frankolovem bo letos dobila 

novo podobo, saj bo obnovljena streha cerkve in fasada. Za naš 
kraj je takšna investicija v teh težkih časih velik zalogaj. Vseeno 
sem optimist, saj smo Frankolovčani v takšnih trenutkih vedno 
zmogli stopiti skupaj in končni rezultat ni bil nikoli vprašljiv. 

Ureditev prostora za mrliško vežico v Črešnjicah 
Prostor pod Marijinim domom se bo uredil za mrliško vežico. 

Izvajalec del je že znan. Pred začetkom gradnje je treba uskladiti 
lastniško razmerje. S primerno ureditvijo prostora, priročno 
kuhinjo in WC-jem, bo Župnija Črešnjice dobila primerno 
mrliško vežico, ki je glede na število pogrebov najbolj racionalna. 

Dušan Horvat, 
predsednik KS Frankolovo

KS Frankolovo
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140 let gasilstva v Celju
V soboto, 24. septembra 2011, so prostovoljni in poklicni gasilci 

v Celju obeležili 140. letnico obstoja in delovanja organizirane 
gasilske službe. 140 let v katerih so se generacije požrtvovalnih 
gasilk in gasilcev aktivno odzivale klicu Na pomoč! V središču 
Celja so se na ta dan zvrstili različni dogodki – predstavitev 
gasilskih aktivnosti, gasilske tehnike in gasilnih sredstev, nastop 
folklorne skupine in godbe z Dobrne in promenadni koncert 
Pihalnega orkestra štorskih železarjev. Postrojitve gasilk in 
gasilcev ter prevzema treh novih gasilskih vozil in zaključne 
slovesnosti s podelitvijo spominskih plaket v Narodnem domu, 
so se udeležili tudi ministrica za obrambo RS dr. Ljubica Jelušič, 
predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton Koren, župan Mestne 
občine Celje Bojan Šrot, župani sosednjih občin, med njimi tudi 
župan občine Vojnik Benedikt Podergajs ter ostali gostje.

Pokal Gasilske zveze 
Slovenije za članice B v 

Novo Cerkev
V soboto, 17. septembra 2011, je v Škofji vasi potekalo 

memorialno gasilsko tekmovanje v spomin na pokojnega 
poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Toneta Sentočnika. To 
je bila tudi zadnja, zaključna tekma  v pokalnem tekmovanju 
Gasilske zveze Slovenije, edina v celjski regiji. 

Poleg osrednjega dogodka je 15. septembra v Osrednji 
knjižnici Celje potekala tudi predstavitev monografije 140 let 
gasilstva v Celju in otvoritev istoimenske razstave, v petek, 23. 
septembra 2011, pa je potekala tudi taktična vaja operativnih enot 
Gasilske zveze Celje z zaključkom vaje s kulturnim programom 
in podelitvijo plaket društvom, zvezam in posameznikom. Tako 
so lahko v dneh pred zaključno slovesnostjo vsi zainteresirani 
spoznavali bogato zgodovino, delo in življenje gasilcev v Celju. 

Vsak gasilec ve, da gre za najprestižnejše gasilsko tekmovanje 
v državi, saj se vse najboljše slovenske ekipe pomerijo v ciklusu 
šestih tekmovanj, od tega 5 najboljših šteje za skupno zmago - 
pokal. Prisotni so bili vsi najboljši, večina ekip je našo državo 
zastopala že na gasilskih olimpijadah. 

V kategoriji članic B (30 – 55 let) v zadnjih letih blestijo 
gasilke iz Nove Cerkve. Predlani so zasedle drugo mesto, lansko 
leto so zmagale na vseh posameznih tekmah ter tako osvojile tudi 
skupno zmago. Da res znajo in da vsi ti dosežki niso kar tako, 
so dokazale tudi letos in ta uspeh ponovile. Za skupno zmago in 
osvojitev pokala so štele štiri zmage in eno drugo mesto. 

Ker uspeh ne pride sam od sebe, je potrebno pohvaliti 
vsako od tekmovalk, saj si poleg zaposlitve, skrbi za družino 
in ostalih obveznosti, vedno najdejo tudi čas za gasilstvo. Kot 
ekipi jim moramo čestitati za složnost, vztrajnost in neizmerno 
prijateljstvo. 

Srečko SentočnikPostrojitev gasilk in gasilcev v Prešernovi ulici

Z leve: Brane Jezernik, Silva Jezernik, Silva Štravs, Martina 
Štravs, Nataša Kovač, Brigita Jezernik, Zvonka Piskule, 
Danica Jezernik, Jože Kunst, Sabina Penič, Ivan Jezernik, čepi 
Zvezdana Gal

Iz občine Vojnik in občine Dobrna so spominske plakete 
prejela vsa Prostovoljna gasilska društva Vojnik – Dobrna ter 
Benedikt Podergajs, Martin Brecl, Avgust Čerenak, Slavko 
Jezernik, Štefan Pohajač, Slavko Božnik, Drago Kasesnik, 
Milena Jurgec, Drago Brecl, Simon Božnik, Egidij Čretnik in 
Branko Jezernik. Plakete sta podeljevala predsednik in poveljnik 
Gasilske zveze Celje, Vinko Sentočnik in Jani Ramšak. 

 
 Ob zaključku slovesnosti so zbrani gostje svoje misli zapisali 

tudi v posebno knjigo vtisov. 
Tjaša Podergajs 

Foto: Birman Shrestha

Župan občine Vojnik Benedikt Podergajs je prejel spominsko 
plaketo
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Gasilci Nove Cerkve vedno močnejši
Oktober, mesec požarne varnosti, je za gasilce tudi mesec tekmovanj. Na teh tekmovanjih tekmovalne enote pokažejo rezultate 

celoletnega dela. Takšno urjenje je tudi najlažji način spoznavanja z opremo, usposabljanja operativcev in pridobivanja novih 
članov, predvsem podmladka. Da v prostovoljnem gasilskem društvu Nova Cerkev delamo res dobro, sta pokazala dva čudovita, s 
soncem obsijana vikenda.  

V soboto, 8. oktobra, je bilo 
v Vojniku tekmovanje Gasilske 
zveze Vojnik - Dobrna, kjer 
so se naše enote odrezale res 
fantastično. Na tekmovanje se 
je prijavilo 9 naših enot, slavili 
smo 7 prvih mest in 2 tretji. 
Na regijsko tekmovanje se je 
tako uvrstilo vseh 9 enot, poleg 
teh so imeli pravico na tem 
tekmovanju še starejši gasilci 
– veterani, tja so se uvrstili 
že pred tem na tekmovanju za 
starejše gasilce. 

Prišla je težko pričakovana 
sobota, 15. oktober, ko smo se 
na regijsko tekmovanje, ki je 
bilo letos v Kozjem, odpravili 
z enotami pionirk, pionirjev, 
mladink in mladincev. Naših 
tekmovalcev veliko število 
ekip ni zmedlo, vaje so opravili 
kot znajo in se veselili najvišjih mest. Pionirji so bili drugi, 
pionirke, mladinke in mladinci pa so suvereno zmagali. Vrnitev 
domov je bila res vesela. 

Tudi nedelja, 16. oktobra, nam je bila naklonjena. V Kozje 
smo se odpravili z največjim avtobusom, sledil mu je še gasilski 
kombi, saj se je na pot odpravilo kar 6 enot. Tudi tokrat se nismo 
ustrašili močne konkurence, suvereno smo opravili svoje naloge, 
zato tudi rezultat ni mogel izostati. Mlajši člani A so dosegli 
odlično šesto mesto, starejši gasilci so bili četrti, člani B tretji, 
ostale ekipe – članice A, članice B in člani A pa so slavili zmago. 

 

Izkupiček osmih enot, ki so si s tem zagotovile nastop na 
državnem tekmovanju, ki bo prihodnje leto, nam je res v ponos. 
Tak rezultat je za marsikoga nerazumljiv, marsikoga premaga 
nevoščljivost, dosežke lahko razumejo samo najboljše ekipe, 
ki vsaj pol toliko kot mi, gulijo travo na poligonih za treninge. 
Pripravljenost redno preverjamo z udeležbo na pokalnih 
tekmovanjih po celi Sloveniji. Do uspehov nam je v veliki meri 
pripomogla tudi letošnja pridobitev – nov prostor za treninge. 
Ure, ki jih preživimo na tem terenu so neštete, tisti, ki bi jih želel 
sešteti, bi se pošteno namučil. Tudi pozimi ne počivamo, saj se 
že naslednji teden selimo v telovadnico, kjer imamo rezerviran 
termin trikrat tedensko. 

 
Velika zahvala gre tudi 

vodstvu društva, v teh težkih 
časih že samo financiranje 
prevozov in prehrane ni mali 
zalogaj, naše enote pa ob 
uspehu vedno čaka še kako 
presenečenje. Misel, ki jo je ob 
uspehu izrekel naš predsednik 
»v slogi je moč«, nas bo gnala 
naprej. Dobro se zavedamo, 
da kdor dobro seje, pridno 
obdeluje tudi bogato žanje. 
Če smo starejši za vzor, mladi 
pa nas s ponosom posnemajo, 
lahko z dvignjeno glavo zremo 
samo v uspešno prihodnost. 

Tekst in slike: Srečko Sentočnik
Članske ekipe na regijskem tekmovanju

Mladina na regijskem tekmovanju
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Tekmovanje GZ Vojnik –Dobrna
V soboto, 8. oktobra 2011, je na nogometnem igrišču v Vojniku potekalo tekmovanje gasilk in gasilcev Gasilske zveze Vojnik – 

Dobrna. Prisotne sta na začetku in ob zaključku tekmovanja nagovorila župan občine Vojnik Beno PODERGAJS, ki je hkrati tudi 
predsednik GZ Vojnik - Dobrna ter poveljnik GZ Ivan JEZERNIK. 

V dopoldanskem času je potekalo tekmovanje pionirk in 
pionirjev ter mladink in mladincev. Pionirke in pionirji so 
tekmovali v vaji z vedrovko, štafeti na 400 m in razvrščanju, 
medtem ko so mladinke in mladinci tekmovali v vaji z ovirami, 
štafeti in razvrščanjem. 

Dopoldanski del tekmovanja je bil zaključen s podelitvijo 
priznanj ter pokalov najuspešnejšim ekipam. V popoldanskem 
času je potekalo še tekmovanje članic in članov, ki so tekmovali 
v vaji z motorno brizgalno, štafeti in razvrščanjem. 

Popoldanski del tekmovanja je bil prav tako zaključen s 
podelitvijo priznanj in pokalov najboljšim ekipam. Tekmovalne 
ekipe, ki so bile uvrščene na prva tri mesta, so se uvrstile v 
nadaljnje regijsko tekmovanje, ki bo potekalo v Kozjem 15. in 
16. oktobra 2011. 

Ekipe GZ Vojnik - Dobrna so dosegle naslednje 
rezultate: 
Pionirke: 
Nova Cerkev 1. mesto 
Dobrna 2. mesto 
Socka nedokončana vaja 
 
Pionirji: 
Dobrna 1. mesto 
Socka 2. mesto 
Nova Cerkev  3. mesto 
Vojnik 4. mesto 

Mladinke: 
Nova Cerkev 1. mesto 
 
Mladinci: 
Nova Cerkev 1. mesto 
Dobrna 2. mesto 
Socka 3. mesto 
Frankolovo 4. mesto 
 
Člani A 
Nova Cerkev 1. mesto 
Socka 2. mesto 
Nova Cerkev I 3. mesto 
Dobrna 4. mesto 
Vojnik 5. mesto 
Frankolovo 6. mesto 
Lemberg 7. mesto 
 
Članice A: 
Nova Cerkev 1. mesto 
Socka 2. mesto 
Dobrna 3. mesto 
 
Člani B CTIF: 
Nova Cerkev 1. mesto 
Dobrna I. 2. mesto 
Dobrna II. 3. mesto 
Vojnik 4. mesto 
Frankolovo 5. mesto 
 
Članice B CTIF: 
Nova Cerkev 1. mesto 
Dobrna 2. mesto 
Frankolovo 3. mesto 

Vsem udeležencem tekmovanja za dosežene rezultate iskrene 
čestitke in veliko uspehov na regijskem tekmovanju v Kozjem! 

Tekst in slike: Stanislav Pečnik  
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Bi prižgali svečo manj
Ministrstvo za okolje in prostor želi v sklopu akcije “Bi prižgali svečo manj?” ozaveščati prebivalce 

Slovenije o onesnaževanju okolja s svečami. Znano je, da Slovenci v mesecu novembru prižgemo veliko 
količino sveč, ob tem pa ne pomislimo na količino odpadkov, ki jih je treba predelati.

 
Občina Vojnik je letos pridobila naziv Planetu Zemlja prijazna občina Vojnik 2011, zato prebivalci 

poskušajmo prižgati vsaj svečko manj.
 
Na Ministrstvu za okolje in prostor pravijo: “Če boste prižgali svečo manj, boste prispevali k čistejšemu 

zraku in zmanjševanju količine odpadkov. Predniki vam ne bodo zamerili, potomci vam bodo za to 
hvaležni.”

 
Lea Preložnik
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Šole in vrtci

Poslanstvo knjige se začne že v najzgodnejšem otroštvu, saj 
je otrok v tem obdobju najbolj sprejemljiv, da ga privedemo h 
knjigi in ga nanjo navežemo za vse življenje, kar se zavedamo 
tudi mi. 

 
Skozi ta teden smo spoznali različna literarna dela, ki smo 

jih spoznavali in podoživljali na različne načine. Obiskali smo 
tudi knjižnico, kjer nam je prijazna knjižničarka pripravila 
pravljično urico. Ob tem so si otroci oblikovali vrednote, bogatili 
komunikacijo in jezikovni razvoj, razvoj mišljenja, učili so 
se novih besed in prenašali svoje vtise v likovne in plesne in 
ustvarjalne  izpovedi. 

 
Ob koncu pa še besede dr. Mance Košir:« S knjigo v rokah in z 

otrokom v naročju je življenje lepo in vse, kar se na svetu godi, pa 
če še tako boli, je globoko smiselno. Otrok, ki mu pripovedujemo 
in skupaj z njim beremo, zaupa.« 

Romana Suholežnik, dipl. vzg. 
 
V enoti Šmartno so ves teden potekale različne dejavnosti, 

katerih vodilo je bila otroška pravljica »MAVRIČNI 
DEKLICI«, avtorice S. Mergole Vukovič. 

 
Otroci so spoznavali življenje deklic iz različnih »svetov« 

(Evrope in Afrike) in se seznanjali z njunima kulturama, običaji 
in navadami. Iz ličkanja, naravnega materiala in eko odpadnega 
materiala smo izdelovali preprosta oblačila in nakit. Poslušali 
smo glasbo z afriško tematiko, ki smo jo pospremili z igranjem 
na ropotuljice, katere smo izdelali in jih poljubno okrasili. 

Najmlajšim smo pripravile različne dejavnosti, ki so otrokom 
omogočale sproščeno druženje, ustvarjalnost in izražanje na 
različne načine (petje, rajanje, ročne ustvarjalne spretnosti …) 

Nekaj naših dejavnosti: 
• Obisk čisto prave ovčke 
• Pravljične minutke in obisk knjižnice 

• Prvi izlet 
• Ličkanje koruze 
• Igra in ustvarjanje iz jesenskih plodov 
• Rajanje in prepevanje 

 Končno je napočil težko pričakovani dan, ko smo se otroci, 
starši in vzgojiteljici vrtca Mavrica Vojnik - Enota Socka 
odpravili v Škratovo deželo, kjer smo zgradili škratovo hiško. Na 
obrobju naše lepe domovine, nas je po zanimivi gorski cesti, pot 
vodila med Uršljo goro in Pohorjem. Ustavili smo se na Gmajni 
nad Slovenj Gradcem, kjer nas je pričakala »ŠKRATKOVA 
DEŽELA«. Že ob vstopu smo opazili, da smo prišli prav, saj 
so nas na vsakem koraku pozdravljali škrati in burili otroško 
domišljijo. Tudi mi smo se prelevili v škratke »ŠALAMARE«, 
kakor smo se poimenovali. 

 
Otroci in starši smo združili moči in začeli z gradnjo škratovega 

domovanja iz različnih naravnih materialov, ki so bili predhodno 
že pripravljeni (veje raznih dreves, slama, žito, koruza, praprot 
...). Opremili pa smo ga z raznimi jesenskimi plodovi (buče, 
kostanj, storži in ostali material, katerega smo prinesli s sabo). 

 
 Skupaj z domiselnimi in ustvarjalnimi starši, smo zgradili hišo 

za škrate Šalamare, kateri so se nemudoma vselili vanjo. Med 
gradnjo so nas prijazni škratje postregli s škratovimi dobrotami: 
kuhanim krompirjem, palačinkami, pečenim kostanjem in 
naravnim jabolčnim sokom. Skupaj smo obiskali še čarovnico 
Zofko v njenem domovanju, se udeležili škratkovih iger in se 
sprehodili po škratkovem gozdu. 

 
Od gradnje hiške in toplega jesenskega sonca, smo lahko še 

lenobno uživali na travniku in opazovali male škratke. Pri gradnji 
škratkove hiške so otroci imeli možnost opazovati, sodelovati, 
ustvarjati in se ob tem počutiti koristne in pomembne. 

 
Za ta prečudoviti dan, bi se radi zahvalili staršem, da so bili 

pripravljeni sodelovati. 
Lidija Eler Jazbinsek

Teden otroka v vrtcu Mavrica
Teden otroka se prične vedno prvi teden v oktobru in vedno ima novo izhodišče. Letošnja tema je »Pojdiva s knjigo v svet«. 

Otroci s Sonjo in Polono

Ovčka na obisku
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Projekt “Mirno  morje”
Projekt Mirno morje je najuspešnejši socialno-pedagoški projekt  v Evropi za otroke in mladostnike, ki poteka že 17. leto pod 

okriljem avstrijske A1 Friedensflotte. V njem sodelujejo tudi učenci OŠ Vojnik.

O projektu Mirno morje sem se pogovarjala z Natašo Potočnik, 
ki je že četrto leto popeljala skupino 

vojniških osnovnošolcev na morsko dogodivščino, spoznavanje 
življenja na morju in jadrnici, pod geslom “Vsi enaki - vsi 
nasmejani”. 

 
Cilj tega druženja je širjenje kulture enakih možnosti, 

udeleženci se učijo strpnosti in sklepajo nova prijateljstva - ne 
glede na jezikovne, etnične meje, pridobivajo delovne spretnosti, 
izražajo zdravo tekmovalnost in rešujejo spore na ustrezen 
način, spoznavajo nove možnosti za preživljanje prostega 
časa, poglabljajo odnose med mladimi in odraslimi ter nudijo 
pomoč otrokom s posebnimi potrebami in otrokom iz socialno 
ogroženega okolja. 

 
Življenje na jadrnici omogoča intenzivno socialno učenje. 

Omejen prostor na jadrnici in posadka zahtevata medsebojno 
skrb in sodelovanje vseh članov. V mnogih primerih je takšna 
enotedenska izkušnja enakovredna večmesečnemu delu z 
mladostniki v neki ustanovi. 

Mirno morje je mednarodni projekt. 
Udeleženci prihajajo iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške Bosne in 

Hercegovine, Srbije in Slovenije. V Biogradu na Hrvaškem se 
zbere približno 600 otrok in 400 spremljevalcev, ki bivajo in 
jadrajo na 105. plovilih. Dnevno so organizirane razne športne 
in kulturne dejavnosti, v katere se udeleženci vključujejo po 
interesih in zmožnostih. 

Iz Slovenije prihaja vsako leto približno 150 udeležencev. OŠ 
Vojnik je s tremi učenci sodelovala že četrto leto. Na jadrnici so 
bili skupaj z učenci iz OŠ Duplek. Letošnje druženje se je začelo 
v Šibeniku, nato so pluli do Vodic in Biograda. Ogledali pa so si 
tudi Kornate. 

 
Na jadrnici je bilo 6 otrok, dva spremljevalca in skiper. 

Skupaj so kuhali, jedli, pospravljali, se zabavali, igrali in seveda 
jadrali. Letos jim  je večere popestril Alen, ki je spretno igral 
na harmoniko in tako privabil še druge sodelujoče, da so z njim 
prepevali in plesali. Po besedah Nataše Potočnik so se učenci lepo 
vklopili v tedensko dogajanje, sklenili veliko novih prijateljstev, 
se naučili marsikaj o jadranaju ter ribolovu, predvsem pa preživeli 
prekrasen teden na morju. 

 
Da pa so otroci sploh lahko doživeli to izkušnjo, se Nataša 

Potočnik zahvaljuje donatorjem: Banki Celje, Lions klubu 
Konjice, Mileni Ravnjak - ARAMI, Andreju Fegušu - Fegy, 
Bojani Volovlek-Duseti, Klasju Celje, Aldex-u, ki so finančno ali 
materialno pomagali pri udeležbi na projektu Mirno morje. 

Lidija Eler Jazbinšek 

Jadralci OŠ Vojnik in OŠ Duplek z mentorji in skiperjem

Na Brdu pri Kranju

Med prijatelji na jadrnici
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V podaljšanem bivanju smo tudi v letošnjem šolskem letu 
popestrili in obogatili program dela v času Tedna otroka. Delo v 
podaljšanem bivanju smo namenili druženju učencev od prvega 
do petega razreda, ustvarjanju, gibanju na prostem. Želeli smo, 
da bi učenci doživeli več vsebin, ki so ob vsakdanjem urniku v 
podaljšanem bivanju tudi časovno bolj omejene. Znotraj Tedna 
otroka smo obeležili Svetovni dan varstva živali, ki smo ga 
popestrili z zbiralno akcijo hrane za kužke in muce zavetišča 
Zonzani. Učenci so naslikali portrete psov in mačk, ki smo jih v 
ta namen tudi razstavili v večnamenskem prostoru šole. 

V ponedeljek smo učiteljice oddelkov podaljšanega bivanja 
pripravile aktivnosti na prostem. Igrali smo "Repke", kjer so se 
učenci  pomerili med seboj po razredih. Tudi v torek smo popoldne 
preživeli na igrišču. Tokrat smo igrali "Med dvema ognjema". Sreda 
in četrtek sta minila v znamenju ustvarjalnih delavnic. Izdelovali 
smo izdelke iz jesenskih plodov v različnih tehnikah. V petek pa 
smo se ob pravljicah posladkali s kuhanim kostanjem. 

Učiteljice OPB OŠ Vojnik

Teden otroka v oddelkih 
podaljšanega bivanja na 

OŠ Vojnik
V oddelkih podaljšanega bivanja je bilo v Tednu otroka igrivo.

Sladkanje s kostanjem

Športne aktivnosti učencev OPB

Jesenske ustvarjalnice

Sadna malica
Otroci Vrtca Mavrica v enoti Nova Cerkev, živimo s šolarji 

v eni stavbi, kjer vsi prispevamo k prijetnemu sobivanju. 
Mnogokrat se srečujemo, si izmenjamo kakšno zanimivo igračko 
ali se skupaj poigramo. 

Da bi bilo naše druženje še lepše, smo otroci iz vrtca povabili 
šolarje na sadno malico s kostanjem, ki smo ga na prijetnih 
jesenskih potepanjih po naši okolici nabrali sami. 

Ker zelo radi oblikujemo in ustvarjamo, smo pripravili ježka 
iz sadnih nabodal, pisane krožnike jesenskega sadja, košarico s 
kuhanim kostanjem … 

Skupaj z otroki prvega in drugega razreda smo se posladkali 
z dobrotami, zarajali in se igrali na šolskem igrišču. Bilo nam 
je lepo! 

Otroci z Andrejo in Tatjano

Druženje ob sadni malici in kostanju

Obvestilo

Obvestilo o oddaji vlog za znižano 
plačilo vrtca za leto 2012

Zaradi začetka uporabe Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. 
l. RS, št. 62/10 in 40/11), vam sporočamo, 

da boste vloge za znižano plačilo vrtca 
za leto 2012, od 1. 12. 2011 vlagali pri 

pristojnem centru za socialno delo in ne 
več na občini kot do sedaj. 

Urška Mužar, 
svetovalka za družbene dejavnosti 
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Le kam vodi pot?

Udeleženci naravoslovnega tabora

Raziskovanje gozdnih tal

Pogled skozi teleskop

Spoznavanje živali

Zaključek  tabora in predstavitev za starše

Mladi naravoslovci OŠ Vojnik v Socki
V zadnjem toplem jesenskem vikendu smo v Socki gostili mlade ljubitelje narave.
V letošnjem šolskem letu  smo prvič organizirali dvodnevni 

NARAVOSLOVNI TABOR za učence petega  in šestega razreda 
OŠ Vojnik ter vseh treh podružničnih šol. Socka je postala kraj 
raziskovanja, POŠ Socka pa dom mladim raziskovalcem. 

Otroci so z učitelji OŠ Vojnik raziskovali rastlinstvo in živalstvo 
gozda, opazovali zvezdno nebo in ustvarjali  v delavnicah. 

Pri raziskovanju rastlinstva in doživljanju gozda sta se  
pridružila še gozdarja Boris Žerovnik in Boštjan Hren, ki sta nam 

na zanimiv način predstavila gozd kot življenjsko okolje. 
V Socki so otroci lahko doživeli naravo v vsej svoji lepoti in ob 

tem spoznali veliko novega. Ob zaključku tabora pa so s kratkim 
programom in razstavo presenetili svoje starše. 

  
Spoštovani krajani, vi pa ste se izkazali  kot odlični gostitelji in 

hvala vam za vsakršno pomoč pri izvedbi tega projekta. 

Tatjana Hedžet, Nataša Čerenak 
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Letošnja poslanica ob Tednu otroka - POJDIVA S KNJIGO V 
SVET, nas je spodbudila, da bomo v decembru v goste povabili 
priljubljenega pisatelja Primoža Suhodolčana. Teden otroka, 
ki se vsako leto prične prvi ponedeljek v oktobru, smo na POŠ 
Nova Cerkev tudi tokrat popestrili z zanimivimi aktivnostmi. 

V razigrani svet košarke sta nas popeljala Robi Suholežnik in 
Mateja Operčkal. 

Že trinajstič smo odšli k Langerškovim v Rožni Vrh, kjer 
nas poleg pečenega kostanja razvajajo z domačimi dobrotami. 
Za gostoljubje se Francu in Frančiški Podgoršek iskreno 
zahvaljujemo. 

Preizkusili smo se tudi v ročnih spretnostih in izdelali male 
simpatične »gajbice«. Prav vsem so uspele. Za podarjen material 
se zahvaljujemo mizarstvu MIO OPREMA in Janezu Gobcu. 

V organizaciji Turističnega društva Nova Cerkev smo 
spoznavali hišna rokodelska opravila: coklarstvo, pletenje 
košaric in ličkanje. Zvezdani Gal in njenim sodelavcem se za 
predstavitev lepo zahvaljujemo. 

Ida Grobelnik 

Dogajanje na POŠ Nova Cerkev v času Tedna otroka 
Ob Tednu otroka

Mojster pravi, da izdeluje cokle le še za okras

Mnogi otroci so se z ličkanjem srečali prvič

Košara je pod spretnimi prsti Ivana Pačnika nastala v dobri uri

Miza ponuja jesenske dobrote

Najzahtevnejši začetek je za nami
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Šolske aktivnosti na POŠ Nova Cerkev 
Mesec september – mesec poln raznovrstnih aktivnosti na POŠ Nova Cerkev

V začetku leta se je osmim drugošolcem v kombiniran oddelek 
pridružilo še devet prvošolčkov, ki so pogumno in z velikim 
veseljem prvič zakorakali v našo podružnično šolo. 

Prvo nedeljo v septembru smo z nekaterimi učenci sodelovali 
na prireditvi Nedeljsko grajsko popoldne na gradu Lemberg in 
pripravili ustvarjalne delavnice za otroke, ki so si lahko izdelali 
kronico, zapestnico, viteški ščit ali pa upodobili grad Lemberg. 
Program so s svojim igranjem in petjem popestrili Maja, Julija, 
Špela, Nejc, Jure in Matej. V zahvalo za sodelovanje sta Aleš 
in Zvezdana iz Gostišča Stolec vse otroke iz naše šole in vrtca 
pogostila s sladoledom. 

Sredi septembra smo gostili policista Danila Ungarja. Povedal 
nam je, kako lahko sami poskrbimo za boljšo prometno varnost 
in nas opozoril na najbolj pogoste napake, ki lahko ogrožajo naše 
življenje. Skupaj smo prehodili ožji okoliš naše šole in spoznali 
najbolj prometno nevarne točke v našem kraju. 

Izvedli smo smo tudi prvi tehniški dan na temo Pikin dan. 
Izdelali smo lutko Piko Nogavičko in se naučili plesti kitke. 

Prvi naravoslovni dan smo poimenovali Zdravi zobje – lep 
nasmeh. V svojo sredino smo povabili Karlino Praprotnik, ki nam 
je skozi zgodbico o medvedku Šapiju povedala, zakaj je redno 
in pravilno umivanje zob pomembno. Naučili smo se pravilno 
umivati zobe, spregovorili o zdravi prehrani in se odločili, da 
bomo tekmovali za najbolj čiste zobe. Zdaj vsak dan po malici 
zobke pridno umivamo. 

Sabina Penič

Prvošolci in prvi šolski dan

Varno čez cesto, s policistom Danilom Ungarjem

Pikin dan na POŠ Nova Cerkev

Nastop učencev na gradu Lemberg

Sladkanje s sladoledom pri Stolec
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Varna pot vsepovsod v organizaciji Zavarovalnice Triglav. 
Za nagrado so bili nagrajeni z programom prometne vzgoje 
otrok - KOLESARČKI. Praktični del vožnje so imeli na 
šolskem igrišču, kjer so se otroci od 4. leta dalje preizkušali 
v spretnostni vožnji. 

Za uspešno opravljeno nalogo so prejeli diplome - 
KOLESARČKI.

Irena Fevžer in Petra Narobe

Jesenska 
delavnica na 

POŠ Nova 
Cerkev

V parku pri šoli smo z 
učenci ličkali koruzo, jo 
zvezali, pletli košare, ter 
opazovali kako mojster 
naredi čisto taprave cokle. 
Zelo radi so jih obuli ter 
poskusili hoditi v njih, kar 
pa je bilo zelo težko in 
zelo smešno. G. Pačniku, 
g. Podpečanu in ge. Kranjc 
hvala za njihov čas in 
dobro voljo, pokazali so 
nam domača opravila, ki 
jih vedno bolj izpodriva 
sodobna tehnologija. 

Aleš Stolec

KOLESARČKI
Otroci vrtca Mavrica Vojnik so med 28. marcem in 6. majem 2011 uspešno sodelovali v nagradnem natečaju
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Jesen v vrtcu Danijelov 
levček

V vrtcu Danijelov levček smo pogumno zakorakali v novo 
šolsko leto. Vsak začetek v uvajalnem obdobju prinaša 
nove preizkušnje, ki smo jih, ob igri in ustvarjanju, spretno 
premagovali in navezali mnoga nova prijateljstva.  

V tednu otroka, katerega tema je bila letos „Pojdiva s knjigo 
v svet“, so se pri nas odvijale zanimive dejavnosti. Otroci so 
spoznavali slovenske ljudske pravljice in na to temo ustvarjali 
v različnih delavnicah. Obiskala sta nas tudi Kekec in Mojca, 
ki sta nam s pesmijo polepšala dan in nam prinesla različne 
naravne plodove na katere smo z veseljem zaigrali. 

Otroci so si ogledali lutkovno predstavo Kroki in prijatelji, 
zaključili pa smo s tradicionalnim jesenskim piknikom, na 
katerega smo, v sklopu medgeneracijskega sodelovanja, 
povabili tudi svoje babice in dedke. Otroci, starši in stari starši 
so spoznavali in se preizkusili v različnih kmečkih opravilih ter 
se pogostili z darovi jeseni. 

» Z ljubeznijo za otroke«, je naš moto, ki smo ga vtkali v vsak 
nov dan in se trudili, da so se otroci pri nas počutili varni in 
sprejeti. 

Renata Koštomaj

Evropski dan jezikov na OŠ 
Frankolovo

Vsako leto 26. septembra Evropa obeleži svoje jezikovno 
bogastvo in raznolikost. Evropski dan jezikov od leta 2001 
naprej vsako leto v ospredje postavi bogato jezikovno dediščino 
in spodbuja ljudi k učenju novih jezikov.

Na OŠ Frankolovo smo od leta 2009 vključeni v projekt 
“Uvajanje drugega tujega jezika”. Učenci so pri urah nemščine 
poskrbeli za dvojezične napise na vratih učilnic, napisali so 
jedilnik za teden dni v nemščini in angleščini. V različnih jezikih 
so iskali, kako zveni »Rad te imam«. Razmišljali so o svojih 
najljubših besedah ter jih prevajali v nemščino, angleščino in 
druge evropske jezike. 

Pripravili so tudi šolsko radijsko oddajo in tako »jezikali« v 
tujih jezikih. 

Evropska unija ima 27 držav, 23 uradnih jezikov, med katerimi 
je od leta 2004 tudi slovenščina. 

Znanje jezikov je pomembno, saj odpira vrata v študijsko in 
poklicno mobilnost, širi obzorja in ruši kulturne stereotipe. 

»Nauči se novega jezika in dobil boš novo dušo.« (Češki 
pregovor) 

Petra Jager-Čakš 

Kekec in Mojca v Danijelovem levčku

Prikaz stiskanja jabolčnega soka

Šole in vrtci
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Strašila uspešno odganjajo 
jesenski hlad in mraz

Marsikoga vsakodnevna pot vodi po magistralni cesti Celje 
– Maribor mimo OŠ Frankolovo in pogled skozi okno vozila 
le redko pritegne pozornost. Tokrat pa je poglede mimoidočih 
pritegnila množica strašil, ki so nastala pod spretnimi rokami 
gospe učiteljice, likovne pedagoginje, Marine Vešligaj,  gospoda 
hišnika Zorana Kovačevića ter množice otroških rok. Za opremo 
smo poskrbeli kar učitelji sami in tako očistili omare nepotrebne 
navlake.

Ideja o ureditvi zelenice se je porodila likovni pedagoginji, saj 
smo verjetno edina podeželska šola daleč naokoli (v svetovnem 
merilu), ki ima v lasti nekaj kvadratnih metrov zelenice, ki 
jo »krasi« samo trava. Čeprav smo sodelovali na mnogih 
natečajih za njeno ureditev, žal nismo bili nikoli izbrani. Zato 
smo se odločili, da izpeljemo projekt »Štirje letni časi« in tako 
popestrimo pogled na šolsko stavbo. 

Naša strašila pa niso pritegnila pozornosti samo domačinov, 
temveč se ob njih ustavljajo ter jih fotografirajo naključni 
mimoidoči in turisti, ki jim pogled nanje pričara nasmeh na 
obraz. 

Njihova pojava je tudi vzrok temu, da letošnje indijansko 
poletje traja tako dolgo in nas sonce še vedno greje, saj uspešno 
odganjajo jesenski hlad in mraz. 

L. R.

Planinci POŠ Šmartno v 
Rožni dolini

Planinski izlet: planina Javorje, Loka pod Raduho 
V soboto, 17. septembra 2011, smo se učenci planinskega 

krožka POŠ Šmartno v Rožni dolini odpravili na prvi izlet v 
tem šolskem letu. Zjutraj ob 8. uri smo se zbrali pred šolo in 
se z minibusom odpeljali proti Raduhi. Izstopili smo na planini 
Kosmačeve rastke, kjer so nas že pozdravile krave na paši. Lepa 
planinska pot, na kateri so nas spremljale krave, ovce in konji, 
nas je pripeljala na planino Javorje, kjer smo naredili krajši 
postanek pri pastirski koči. Ker ni bilo pastirja doma, smo si 
kočo ogledali le od zunaj, pot pa smo nadaljevali proti planinski 
koči na Loki pod Raduho. Tam sta nas že pričakala prijazna 
oskrbnika s pripravljenim kosilom. Po krajšem počitku, smo si 
ogledali še kapelico v bližini koče in se počasi odpravili nazaj 
do minibusa, ki nas je tokrat čakal malo bliže koči. Tudi vožnja 
proti domu je hitro minila. Ob klepetu, pesmi in tudi dremanju 
smo se malo pred 16. uro vrnili v Šmartno, kjer so nas že čakali 
starši. Veseli, da smo lep, sončen dan izkoristili za čudovit 
planinski izlet, smo se vrnili domov. 

Farbanca 
Pa smo rekli: »Ne bodi len,« in se naslednjo soboto, 24. 9. 2011, 

odpravili na 15. srečanje planincev osnovnošolske mladine PO 
MO S MDO (Pokrajinski odbor mladinskih odsekov savinjskega 
meddruštvenega odbora planinskih društev), ki je bilo letos na 
Farbanci. Z avtobusom, ki nas je zjutraj čakal pred šolo, smo 
se odpeljali v Celje, kjer smo pobrali še mlade planince iz OŠ 
Hudinja in OŠ Frana Roša. Peljali smo se do Kokarij, kjer smo 
izstopili in pot nadaljevali peš. Po dobri uri hoje, večinoma po 
gozdni planinski poti, smo prispeli do doma na Farbanci, ki se 
nahaja na jasi sredi gozda na severnem pobočju Dobroveljske 
planote, pod Tolstim vrhom. Poleg njega stoji antenski stolp, 
ki je viden iz Zadrečke in deloma tudi iz Savinjske doline. Po 
krajšem počitku smo se šole pomerile med seboj v družabnih 
igrah in si za nagrado prislužile vrečko sladkarij. Po igrah smo 
se okrepčali s kosilom in se počasi odpravili nazaj v dolino. Na 
poti domov smo odložili še planince ostalih šol in se z lepimi 
vtisi vrnili nazaj v Šmartno, kjer so nas že čakali starši. 

Po krajšem počitku smo se šole pomerile med seboj v 
družabnih igrah in si za nagrado prislužile vrečko sladkarij. Po 
igrah smo se vrnili nazaj v Šmartno, kjer so nas že čakali starši. 

Mojca Podjavoršek 

Šole in vrtci
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Občinska priznanja - priznanja župana

Župan Benedikt Podergajs je poudaril, da je praznovanje 
občinskega praznika dan, ko pogled pohiti nazaj in tudi zaplava 
v brezmejne možnosti prihodnosti. »V sledeh preteklosti in v 
preživetem času občine vidimo nove šole, ceste, vodovode, 
čistilne naprave in kanalizacije. Vidimo ekološke otoke, zbirni 
center, obrtno cono, vrtec, telovadnice in kulturne dvorane. 
V teh sledeh opazimo pomoč ljudem ob izgubi zaposlitve, ob 
izgubi družinskega člana ali takrat, ko se nekomu zruši svet … 
Preteklost nam kaže tudi pomoč gospodarstvenikom, kmetom, 
društvom in drugim povezanim zanesenjakom naše občine. V teh 
sledeh preteklosti vidimo tudi na tisoče drobnih pomoči, kot so 
razgovori, svetovanje, umirjanje in tolažbe …« je povedal župan 
in dodal: »Nocoj pa si vzemimo čas za dobre ljudi. To ste mnoge 
občanke in občani, ki ste ali niste bili občinski nagrajenci, to ste 
dobri ljudje iz društev, skupine ljudi ali posamezniki, študentje 
in duhovniki, dobri ljudje iz šol, vrtcev, zdravstva, kmetijstva ali 
gospodarstva. Vi ste preprosto tisti ljudje, iz naše občine ali izven 
nje, ki tej lokalni skupnosti darujete svoje znanje, prosti čas, 
prostovoljstvo in lastno veselje. Tudi za te ljudi posebej nocoj 
ustavljamo korak. Ob tem ne pozabljamo mnogih dosedanjih 
prejemnikov grbov ali priznanj, pozdravljamo pa tudi vse vas, ki 
boste priznanja prejeli nocoj. V teh časih v vas še posebej vidimo 
nosilce dobrega, strpnega in potrpežljivega dialoga. V vas vidimo 
razumnike, ki obvladujejo trenutno krizo medsebojnih človeških 
odnosov, vidimo ljudi, ki optimizem vlivajo tudi drugim. Vi ste 
peščica žita, ki vržena na zorano njivo, lahko preraste plevel 

in obrodi stoteren sad«. Najprej je župan Podergajs podelil 
priznanja zlatim maturantom: Luciji Žnidar, Karmen Majger, 
Tadeju Steničniku, Alenu Založniku in Jaki Ribiču. 

Lucija je živahna osemnajstletnica, za katero ima dan vedno 
premalo ur, da bi lahko uresničila vse svoje želje in ideje. 
Osnovno šolo je zaključila v Vojniku, nato pa šolanje nadaljevala 
na I. gimnaziji v Celju. S študijem  nadaljuje na Pravni fakulteti 
v Ljubljani, njen cilj pa je postati notarka. V prostem času, ki 
ga je med šolskim letom seveda vedno premalo, rada potuje 
po eksotičnih krajih, vedno znova pa jo navdušijo tudi večje 
evropske prestolnice. 

Karmen je leta 1999 kot prvošolka začela obiskovati novo 
osnovno šolo na Ljubečni, po uspešnih osmih razredih pa se je 
odločila za gradbeništvo. Prav takrat so tudi začeli obnavljati 
hišo in vse povezano s tem ji je začelo postajati zelo všeč, zato 
se je odločila, da se vpiše na Srednjo šolo za gradbeništvo. 
Sedaj ponosna odpira nov list študijskim letom na Fakulteti za 
gradbeništvo. 

Tadej je uspešno končal Srednjo šolo za strojništvo, 
mehatroniko in medije, in sicer program tehnik mehatronike.  
V prvih oktobrskih dneh že obiskuje Fakulteto za strojništvo 
Univerze v Mariboru, smer mehatronika. Je tehniško naravnan 
tip, privlačijo ga novosti, vsak dan razmišlja o novih projektih in 
zamislih, ki jih še raje uresniči. 

Čas za dobre ljudi 
Ob 16. prazniku občine Vojnik

V torek, 4. oktobra 2011, ob 19. uri je v večnamenski dvorani Osnovne šole Frankolovo potekala osrednja prireditev ob prazniku 
občine Vojnik. Na prireditvi, kjer je bil slavnostni govornik župan Benedikt Podergajs, so nastopili: Godba na pihala Nova Cerkev, 
Ansambel tolkal Glasbene šole Celje, vokalna skupina ‘in spiritu’, Jože Jošt, Štajerski rogisti in Arclinski fantje. Program je 
povezovala Simona Brglez. Na prireditvi so bili podeljeni občinski grbi, županova priznanja in priznanja zlatim maturantom.

 

Zlati maturanti
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Alen je osnovno šolo obiskoval na Frankolovem, nato pa se 
je vpisal na Srednjo zdravstveno šolo Celje, ki jo je letos tudi 
uspešno zaključil. Šolanje nadaljuje na Zdravstveni fakulteti v 
Ljubljani, smer radiološka tehnologija. V prostem času se rad 
ukvarja s športom in se druži s prijatelji. 

Jaka je osnovno šolo obiskoval v Vojniku, kjer je sodeloval 
na državnem tekmovanju iz angleškega jezika, ob tem pa je bil 
še aktiven član PGD Nova Cerkev. Srednjo šolo je obiskoval 
v Celju, kot dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje. 
Šolanje nadaljuje na Fakulteti za turistične študije Portorož - 
Turistica. 

Letos je priznanja župana občine Vojnik prejelo 9 
prejemnikov: 

Karl Kasesnik in ekipa starejših gasilk PGD Vojnik za vložen 
čas in trud ter uspehe ekipe pod njegovim mentorstvom.    Jernej 
Čater za dolgoletno petje in sistematično delo v Moškem 
pevskem zboru KUD France Prešeren Vojnik. 

Aleš Hren za izjemno človeško dejanje, zaradi katerega se je 
uvrstil v finalni izbor Žurnalovega projekta in bil razglašen za 
»Junaka Slovenije 2010«, ko je s Heimlichovim prijemom rešil 
triletnega dečka. 

Zvezdana Gal in Aleš Stolec za dolgoletno požrtvovalno delo 
v kraju, pomoč ljudem v stiski ter za aktivno delo na področju 
promocije kraja in občine. 

Terezija Hladin za organizacijo različnih aktivnosti in vestno 
izpolnjevanje poslanstva rejništva. 

Mladinsko društvo Frankolovo za prebujanje mladostniškega 
duha v kraju, organizacijo mnogih dogodkov in prevzem 
upravljanja bazena. 

Irena Pinter za bogatitev življenja v kraju, požrtvovalno 
prostovoljno delo, uspešno organizacijo in vodenje pevskega 
zbora. 

Henrik Špeglič za zvesto in zanesljivo petje v moškem 
pevskem zboru Prosvetnega društva Anton Bezenšek Frankolovo 
in za aktivno delo v organih in akcijah tega društva. 

Arclinski fantje za 25-letno pevsko udejstvovanje, uspešno 
širjenje narodne pesmi ob različnih priložnostih in dogodkih ter 
za nadaljnjo spodbudo. 

Med kar 320 prejetimi predlogi je Občinski svet Občine 
Vojnik na predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna 
vprašanja potrdil 6 prejemnikov občinskih grbov. 

Bronasti vojniški grb so prejeli 3 prejemniki: 

Simon Božnik za uspešno vodenje operativnega dela v 
Prostovoljnem gasilskem društvu Lemberg, organiziranje 
dejavnosti, za skrb za čisto okolje in vsestransko sodelovanje za 
dobrobit. 

Društvo Talon Frankolovo za dolgoletno skrb na področju 

Jože Jošt

Vokalna skupina “in spiritu”

Godba na pihala Nova Cerkev

Udeleženci podelitve priznanj

Občinska priznanja - priznanja župana
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ohranjanja naravne in kulturne dediščine, varovanja okolja ter za 
organizacijo raznolikih dogodkov v kraju. 

Franc Rihter za dolgoletno in aktivno delo v gasilskih vrstah, 
za operativno pripravljenost ter uspešno prenašanje izkušenj in 
znanja. 

Srebrna vojniška grba sta prejela 2 prejemnika: 

Franc (Branko) Jezernik za izjemno aktivnost na vseh področjih 
delovanja Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev, kakor 
tudi pri ostalih akcijah v kraju ter za aktivno delo v Krajevni 
skupnosti Nova Cerkev, saj je s svojim znanjem in strokovnostjo s 
področja gradbene stroke vedno pripravljen pomagati in svetovati 
krajanom. Branko je tudi član več društev in organizacij v kraju, 
nepogrešljiv pa je tudi pri Športnem društvu Nova Cerkev. 

Dragan Žohar za uspešno vodenje Špesovega doma, ki danes 
zaposluje čez 80 zaposlenih, ki skrbijo za 170 varovancev. Skrb 
za stanovalce in zaposlene doma je vidna na vsakem koraku, 
tako v domu samem, kot v njegovi okolici. Dragan Žohar zna 
prisluhniti tako težavam stanovalcev, kot težavam zaposlenih in 
v teh letih je že nič kolikokrat dokazal, da kljub navideznemu 
trdnemu značaju ob stiski katerega od sodelavcev, njegova 
dobrosrčnost ne pozna meja. Danes je tudi po njegovi zaslugi, 
dom odprl vrata vsem, ki se tako ali drugače ukvarjajo s kulturo. 
Ljubiteljsko kulturo tudi finančno podpira in z razumevanjem že 
vsa leta z veseljem prispeva za razne kulturne projekte v občini. 

Zlati vojniški grb je prejela Majda Rojc. 

Majda Rojc je že četrti mandat ravnateljica Osnovne šole 
Vojnik. Njeno poslovno sodelovanje z Občino Vojnik sega v leto 
1996. Največja odlika zanjo je predanost delu, ki nima meja. Delo, 
ki ga opravlja, ne pozna delovnega časa, saj so ji njena pozitivna 

razmišljanja in bogate delovne izkušnje vedno dobrodošle in ji 
dajo še dodaten zagon za pripravo investicijskih projektov šole. 
Sadovi njenega sodelovanja z občino so: nova POŠ Socka, nova 
podoba OŠ Vojnik, nova večnamenska dvorana v Novi Cerkvi, 
priključitev POŠ Šmartno v Rožni dolini in nazadnje še priprava 
na začetek gradnje nove telovadnice v Vojniku. Veliko bi lahko 
naštevali, kaj vse je OŠ Vojnik pridobila v času njenega vodenja 
in razumevanja v kolektivu: od sodelovanja učencev v številnih 
regijskih projektih in tekmovanjih, osveščanje in izobraževanje 
staršev z različnimi predstavitvami, sodelovanje pevskih zborov 
s češkimi mladinskimi pevskimi zbori, sodelovanje v šolski 
košarkarski ligi, podpora za delovanje številnih izvenšolskih 
dejavnosti, pomoč pri izvajanju občinskih prireditev, sodelovanje 
in podpora številnim društvom v kraju. Majda Rojc je bila za 
svoje delo že nagrajena s srebrnim vojniškim grbom. 

    Tjaša Podergajs

Štajerski rogisti

Ansambel tolkal Glasbene šole Celje#

Občinska priznanja - priznanja župana
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Majda Rojc - prejemnica Zlatega grba Občine Vojnik
Majda Rojc, ravnateljica OŠ Vojnik, je letos prejela najvišje priznanje Zlati grb Občine Vojnik, ki je najžlahtnejše odličje te občine. 

Njeno kvalitetno in strokovno pedagoško ter organizacijsko delo je vidno že veliko let, zato je to priznanje prišlo v prave roke.

Zlati grb Občine Vojnik je priznanje, 
ki ga naj prejmejo najboljši. Na predlog 
občanov  ste ga letos prejeli vi. Kako se 
počutite ob tem dogodku?

Zelo sem vesela in počaščena. Hkrati pa 
še vedno presenečena, saj sem na tihem 
pričakovala, da bo grb dobila šola. Zato 
blišč tega najvišjega priznanja Občine 
Vojnik delim z vsemi svojimi kolegicami 
in kolegi, z vsakim zaposlenim, ki s svojim 
delom, znanjem, zgledom in prijaznim 
odnosom do šole prispeva k njenemu 
ugledu. 

Želja po vzgajanju in poučevanju 
sega daleč nazaj. Kaj je bil razlog, da 
ste postali učiteljica?

Odkar se bolje zavedam same sebe, sem 
imela vedno na skrbi kakšnega otroka. 
Bodisi sosedovega, ki mi ga je njegova 
mama zaupala v varstvo na dvorišču, 
bodisi vnukinjo zakoncev, pri katerih 
sem bila v varstvu, medtem ko so bili 
moji starši v službi. Svojega sinka mi 
je popoldne večkrat zaupala tudi moja 
učiteljica tretjega razreda, počitniške dni 
pa sem v pretežni meri preživela s svojo 
10 let mlajšo sestrično. Ona je bila tudi 
»žrtev« mojih prvih poskusov vzgajanja 
in učenja. Tako je postalo kar nekako 
logično, da bom delala z otroki. Ko sem 
rekla, da bi želela postati psihologinja, mi 
je moj pokojni oče rekel: »Ti si rojena za 
šolo.« Kot kaže, je imel prav. 

Nekaj časa ste bili pomočnica 
ravnatelja, nato pa ste postali 
ravnateljica. Koliko večja je 
odgovornost ravnatelja od učitelja?

Osebna odgovornost je občutek vsakega 
posameznika. Nekateri ljudje čutijo 
izredno odgovornost do svojega dela, ne 
glede na to, kako zahtevno je po merilih 
okolja. Zato bi težko rekla, koliko bolj sem 
odgovorna od svojih kolegic in kolegov. 
Danes je delo učitelja še bolj zahtevno, 
kot je bilo pred leti. Potrebno je krmariti 
med posledicami permisivne vzgoje in 
trdno postavljenimi pravili šolskega reda. 
Nekateri otroci bi zajemali znanje in vse, 
kar jim nudi šola, z veliko žlico, drugim 
je šola v prvi vrsti prostor za druženje s 
prijatelji. Vedno več je otrok s specifičnimi 
učnimi težavami in vedenjskimi problemi 
in hkrati vedno več tistih, ki bi raziskovali 
in ustvarjali. Učitelji pa moramo delati z 
vsemi odgovorno, strokovno in z veliko 
ljubezni. Svojo primarno odgovornost 
in nalogo vidim v tem, da skladno z 
možnostmi poskrbim za najbolj optimalne 
pogoje dela, pozitivno in delovno vzdušje 
v kolektivu in razvijanje novih ideje. 

Kljub temu, da ste že vrsto let 
ravnateljica, še vedno učite. Vam stik 
z razredom pomaga, da laže razumete 
učence in učitelje?

Rada učim in rada sem med otroki. 
Začelo je teči 37. leto mojega dela na naši 
šoli. Čez nekaj mesecev bo minilo že 20 
let mojega dela ravnateljice. Če ne bi vsa 
ta leta učila, bi verjetno težko verjela, 
kako se spreminjajo otroci, odnos staršev 
do šole in seveda tudi mi, učitelji. Ta 
neposreden stik z učenci me bogati in tako 
ostajam po duši učiteljica, ki kolegicam 
in kolegom lahko potoži, kako ji nekdo 
še vedno ne zna računati z ulomki ali se 
iskreno veseli uspeha svojih učencev. 

Redno sodelujete v šolah v naravi, v 
različnih dnevih dejavnosti … Zakaj?

Veste, našo šolo v naravi, intenzivne 
pevske vaje, sodelovanje s Čehi, »Brihtne 
glav›ce«, Noč branja, Angleški vikend, 
naravoslovni tabor, Mi ‹mamo se fajn, 
Starši otrokom … je preprosto potrebno 
doživeti. Upam, da mi bo zdravje služilo 
tudi v prihodnje in bom še naprej po svojih 

močeh pomagala. Na vseh teh dejavnostih 
smo učitelji in otroci doživeli toliko lepega, 
se toliko nasmejali in hkrati trdo delali, 
da bi bilo vredno o tem napisati knjigo 
spominov. Hkrati ob takšnih dejavnostih 
spoznavam otroke, ki jih ne poučujem, 
učitelji pa postajamo še tesneje povezani. 

V času vašega vodstva šole ste morali 
mnogokrat sodelovati pri načrtovanju 
prizidkov. Ste nekako ‚‘gradbena‘‘ 
ravnateljica. Kako pomembno je, da 
se vodstveni delavec spozna tudi na 
gradnje. Na kaj je treba biti pri tem 
posebej pozoren?

Ja, v »gradbeništvu« sem pa od leta 
1994, ko smo začeli z gradnjo podružnične 
šole v Socki. Nadaljevali smo z gradnjo 
šole v Vojniku in nato še z dozidavo 
večnamenske dvorane pri podružnici 
Nova Cerkev. Lahko bi rekla, da marsikaj 
že vem o gradnji.  Nekatere napake sem 
še pravočasno preprečila, nekatere pa smo 
kasneje uspeli popraviti oziroma izboljšati 
izvedbo. Moje priporočilo projektantom: 
v šolo ne sodijo knauf plošče kot predelne 
stene, talne obloge morajo biti svetle, vsi 
hodniki potrebujejo luč, šolske kuhinje 
morajo imeti dobro urejeno zračenje …

Zelo dobro sodelujete z Občino 
Vojnik, s starši, s kolektivom,  z ostalimi 
organizacijami in društvi. OŠ Vojnik 
velja za uspešno in prijazno šolo. Kako 
‘se pride‘‘do tega?

Na svet okoli sebe gledam skozi rožnata 
očala. V ljudeh vidim najprej dobro in jim 
zaupam. Zato mi včasih pravijo, da sem 
naivna. Toda rajši sem kdaj razočarana, 
kot da bi bila črnogleda in nezaupljiva. 
Umikam se ljudem, ki povsod vidijo 
zarote in slabosti. To pač ni moj miselni 
vzorec. Trudim se biti prijazna do vseh 
v  moji bližini. Spoštujem starše naših 
učencev in se zavedam, da vsaki mami in 
vsakemu očetu njun otrok pomeni največ 
na svetu. Zato si vedno vzamem čas za 
razgovor, če ga starši želijo. Moj kolektiv, 
to je pa moja druga družina, pisana paleta 
različnih značajev, temperamentov, znanj 
in sposobnosti. Čeprav nas je 84, za večino 
vem, kako kdo čuti in kje ima svoje meje. 
S pomočjo empatije si poskušam pojasniti 
tudi kakšna nenavadna ravnanja in 
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reakcije. Pojasnilo vedno je. In zato imam 
svoje sodelavke in sodelavce rada oziroma 
jih razumem. Vsi vedo, da lahko pridejo 
k meni kadarkoli, razen v času mojega 
pouka. Z organizacijami in društvi  vsa 
leta dobro sodelujemo. Povsem razumljivo 
mi je, da  jim nudimo prostore in ostale 
usluge, saj ima šola dovolj prostorski 
kapacitet za predavanja, konference in 
športne aktivnosti. Sodelovanje šole z 
Občino Vojnik je tako resnično primer 
dobre prakse. V vseh letih sodelovanja 
nismo imeli nikoli sporov in vedno smo 
drug  do drugega spoštljivi in strpni.    

Kako ste uspeli usklajevati družino in 
tako odgovorno delovno mesto?

Red, disciplina in delitev dela! Ha-ha. 
Moja družina je moja velika ljubezen. 
Res, da sem veliko v šoli, a vsi družinski 
člani vedo, da  bom zanje naredila vse, 
kar je v moji moči. Morda mi prav zaradi 
tega stojijo ob strani in me podpirajo 

pri mojem delu. Sin in snaha poznata 
vse radosti in tudi probleme poučevanja 
in dela v šoli, saj sta tudi sama učitelja. 
Znata me razveseliti, presenetiti, pohvaliti 
in tudi pojasniti, kje mislita, da se motim 
pri svojem videnju šole prihodnosti. Moj 
partner me razvaja na vsakem koraku, 
moja mami pa je »itak zakon«, kot bi rekli 
otroci. Moja sončka sta vnukinji in zaradi 
njiju se veselim »penzije«, saj bom lahko 
z njima preživela več časa.  

Vaši sodelavci smo zelo ponosni, da 
ste prejeli Zlati grb Občine Vojnik, 
saj je posredno tudi priznanje za nas. 
Bo to priznanje vplivalo na delo šole v 
prihodnosti?

Tudi sama sem ponosna na kolektiv. Ne 
vem, kaj bistvenega bi kot šola lahko še 
izboljšali. Zagotovo lahko kdo spremeni 
kaj pri svojem individualnem delu v 
oddelku ali v svojem odnosu do otrok in 
staršev. Na splošno pa večjih sprememb 

ne načrtujemo. Zlati grb je obveza, da 
bomo ohranili kvaliteto šole in sledili 
novim spoznanjem pedagoške doktrine.

Zelo si želim, da bi tudi v prihodnje 
tako dobro sodelovali z občinsko upravo, 
občinskim svetom in pristojnimi odbori. 
Gospod župan je zame zgled delavnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti. O vseh 
projektih smo se pogovorili, izmenjali 
mnenja in vedno našli skupne rešitve. 
Mnogo operativnih stvari sva rešili z 
gospo Vesno Poteko. Zelo pomembno 
je, da dobro sodelujemo z direktorico 
občinske uprave gospo Mojco Skale in 
»glavno finančnico« gospo Ireno Špegel 
Jovan. Iskreno se jim zahvaljujem za 
dosedanjo podporo in prosim za uspešno 
sodelovanje tudi v naslednjih letih. 

Še enkrat iskrene čestitke in veliko 
uspešnega dela vam želim še naprej. 

Milena Jurgec

Meritve hitrosti v cestnem prometu
Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo konec meseca oktobra in v novembru 2011 ponovno pričel z izvajanjem 

meritev hitrosti v cestnem prometu. 

Meritve hitrosti bomo izvajali na odsekih 
občinskih cest in na odsekih državnih cest v 
naseljih na območju občin Dobje, Dobrna, 

Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vojnik in Zreče, 
predvsem na območjih šol, otroških vrtcev, otroških igrišč, 
v predelih, kjer se nahaja večje število pešcev, kolesarjev, 
v območjih naselij, kjer so bile podane pobude oziroma 
zahteve po namestitvi hitrostnih ovir zaradi pogostih 
prekoračitev hitrosti ter drugih odsekih, kjer bi bila lahko 
zaradi prekoračene hitrosti ogrožena varnost udeležencev 
v cestnem prometu.

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, ki bodo prekoračili 
dovoljeno hitrost v času izvajanja nadzora in jih bo 
zabeležila samodejna merilna naprava, po pošti vročili 
plačilni nalog. S plačilnim nalogom bo izrečena globa za 
storjeni prekršek in določene kazenske točke, odvisno od 

višine prekoračitve hitrosti, v skladu z določbami Zakona o 
pravilih cestnega prometa.

To bo že druga tovrstna akcija Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva, saj smo prvo izvedli koncem 
preteklega leta. Prve meritve hitrosti, ki so bile na 
območju navedenih občin že opravljene, so pokazale, da 
je problematika prevelike hitrosti velika, zato je osnovni 
namen meritev hitrosti predvsem preventivno delovanje in 
umirjanje prometa v naseljih. 

Zadovoljni bomo, če bomo po zaključku akcije in njeni 
analizi ugotovili, da je kršitev vedno manj, oziroma da 
prihaja do minimalnih prekoračitev dovoljene hitrosti.

mag. Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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Ptičja strašila
Prvi teden v oktobru je namenjen našim otrokom. Tudi v OŠ 

Vojnik smo tem dnevom namenili kar precej dejavnosti. 

Ena izmed teh je bila delavnica, v kateri so učenci tretjih 
razredov izdelovali ptičja strašila iz odpadnega materiala. Ta 
strašila sicer ne bodo odganjala ptic, so pa popestrila police v 
naših učilnicah. Ustvarjanje je bilo zelo zabavno in pestro. Z 
delom smo bili zadovoljni, delček našega veselja pa poklanjamo 
tudi vam s fotografijami in vam želimo lepo jesen. 

Učenci 3.a in 3.b z učiteljicama Milanko in Matejo

Tretješolci so izdelovali strašila

Učenci 3.b in njihova strašila

ter kitare

Varnost otrok v prometu 
Obiskal nas je policist Aleš

Varnost otrok v prometu je za starše in učitelje največja skrb. 
Zato na OŠ Vojnik posvečamo tej temi, še zlasti v mesecu 
septembru, veliko časa. Med prvošolčke radi povabimo tudi 
policista, ki temo še pobližje predstavi otrokom

To smo storili tudi letos. En šolski dan smo poimenovali 
“Varni in vidni v prometu” in obiskal nas je policist Aleš. 
Prvošolce je pospremil na sprehod po Vojniku, jih opozoril na 
posebej nevarne situacije v prometu, jih opomnil, da je rumena 
rutica obvezna v prvem in drugem razredu in poudaril, da je 
pomembna tudi kresnička in svetla obleka. Seveda ni pozabil 
učencem naročiti, da se v avtomobilu nikakor ne smejo pozabiti 
pripasati. 

Učenci so si pobliže ogledali policijske pripomočke in 
policijski avto. Najbolj zabavno je seveda bilo sesti na sprednja 
sedeža policijskega avtomobila in prižgati policijsko sireno. 
Tako je minil poučen, a hkrati nadvse zabaven dan. Vsi skupaj 
pa smo se pri tem naučili, da je v prometu vsak odgovoren zase 
in hkrati tudi za druge. 

Maša Stropnik 

Policistov obisk na OŠ Vojnik

Varno prečkanje ceste

Prvošolci s policistom Alešem
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Najprej so se otroci seznanili s pravicami in dolžnostmi otrok 
vsega sveta, nato pa so spoznali kakšno je bilo življenje njihovih 
vrstnikov nekoč. Ta dan so se otroci preselili v preteklost in 
postali pastirci. Naučili so se dve pastirski igrici, na žerjavici 
pekli jabolka, izdelovali okraske iz jesenskih plodov ter 
pripravili grozdni sok. Ob koncu smo se posladkali še s pečenim 
kostanjem, ki nam ga je spekel Peter Špegelj, za kar se mu 
najlepše zahvaljujemo. 

Nataša Čerenak  

Prvič na Kladivarju  
Prvi športni dan v tem šolskem letu je bil posebej zanimiv, ker 

so bili otroci prvič na atletskem stadionu v Celju. Počutili so se 
kot pravi športniki. 

  
In kaj jim je bilo najbolj všeč? 

- dolga tekaška steza (Lenart) 
- met žogic  (Lana) 

- skok v daljino, ker smo skakali v mivko (Franci) 
- skakanje čez ovire (Anita) 
- rdeča tla, ki ne drsijo (Anita) 
- všeč mi je bilo, ko sem videl, kako so trenirali pravi športniki 
(Lenart) 

Lidija Vrečko  

Tenis
V toplem jesenskem dopoldnevu smo se z učenci odpravili na 

tenis igrišče Koprivnik v Socki. Boris Žerovnik nas je prijazno 
sprejel in nam predstavil nekaj osnov tenisa, nato pa so se 
učenci preizkusili v prvih odbojih. Borisu Žerovniku in družini 
Koprivnik se zahvaljujemo za prijetno teniško dopoldne. 

Maja Kovačič 

V tednu otroka smo učencem pripravili 
čisto poseben dan – PASTIRČKOV PIKNIK. 

Sladkanje s kostanjem, ki ga je spekel Peter Špegelj Prvič na Kladivarju

Prve ure tenisa z Borisem

Igra Zemljo krast
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Otrokom pomagamo kvalitetno preživljati prosti čas! 
Začela se je tretja plesna sezona 2011/2012. Staršem in otrokom se zahvaljujem za zaupanje. Ponosni smo na čisto vsak plesni 

korak, ki ga otroci osvojijo na novo, naj bo velik ali majhen. Za otroka je tisti, ki ga dela srečnega. Veselje je največje takrat, 
kadar otroci to počnejo z nasmehom in navdihom. Zato se trudimo, da so plesni treningi vedno takšni: nabiti s pozitivno energijo, 
nasmehom, odlično glasbo in plesno koreografijo.

Poučevanje plesa in organiziranje nastopov ni le naša služba, 
ampak mnogo, mnogo več. Ples in delo z otroki je naša strast, to 
nas navdihuje, dviguje in dela srečne. Zato se vam vsem staršem 
iz srca zahvaljujem, da nam dajete priložnost in privilegij 
opravljati to delo. 

Pri nas plešejo predšolski in osnovnošolski otroci. 

Metuljčki, predšolski otroci, skozi igro spoznavajo prve plesne 
korake, oponašajo živali, enkrat so slončki, drugič čebelice in 
metuljčki, poslušajo zvoke narave, čisto narahlo pa jih popeljemo 
v svet show dance-a. Plesni treningi potekajo v učilnici vrtca na 
OŠ Vojnik, ob ponedeljkih od 15.30 do 16.15 ure. 

  
Osnovnošolci od 1. do 9. razreda bodo plešejo v ritmih hip 

hop-a, street in show dance-a. Plesni treningi potekajo na OŠ 
Vojnik (v avli spodnje šole) ob torkih: 

1. - 3. razred od 13.30 do 15.00 ure 
4. - 6. razred od 15.15 do 16.45 ure 
7. - 9. razred od 16.45 do 18.15 ure 
  
Treningi so primerni za vse otroke, ki se želijo naučiti hip 

hop-a, street in show dance-a, ki želijo postati močnejši, razvijati 
sposobnosti sproščanja domišljije, ustvarjalnosti, vztrajnosti, 
delovnih navad, sposobnosti koncentracije, izboljšati svoj gibalni, 

glasbeni in vizualni spomin, razvijati koordinacije pri gibanju, 
imeti boljši odnos do življenja in veliko nastopati. Namenjeni so 
tistim, ki si želijo enkrat tedensko v popoldanskih urah plesati. 
Treninge bodo vodile izkušene plesne učiteljice in koreografinje 
Mojca Marko, Ana Šikman in Miša Hrabra. 

NOVOST letošnje sezone je skupina BBD master, to je skupina 
naših najboljših hip hop plesalcev, ki se bodo čez leto pripravljali 
na plesna tekmovanja, nastopali bodo na večjih prireditvah, 
njihovi treningi pa so zahtevnejši in potekajo ob sobotah 2 uri 
skupaj. Vanjo se lahko priključijo plesalci od 7. razreda dalje, ki 
imajo veliko motivacije in volje do plesa ter s svojim znanjem še 
posebej izstopajo. 

Vsi skupaj, od predšolskih otrok do starejših, bodo s svojim 
plesnim znanjem svoje starše in sorodnike navdušili na dveh 
večjih nastopih, prvi bo decembra 2011, drugi junija 2012 ob 
zaključku plesne sezone. 

  
Več kot plešemo, bolje plešemo in raje plešemo! 
  

Barbara Felzer 
Foto: J. Vovk
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 Pravljični motivi izpod čopiča Metoda Krofliča
Metod Kroflič je z motivi iz pravljic poslikal stopnišče POŠ Socka. Učenci te šole so se o tem pogovarjali z njim in nastal je intervju.

Intervju

Kje ste se naučili slikanja?  
Slikanja se naučiš že v otroštvu. Še 

posebej, če imaš talent in takrat moraš 
risati, samo risati. 

Kdo vas je naučil?  
Naučiš se največ v šoli. Pri likovnem 

pouku moraš spremljati, poslušati. 
Naučiš se iz knjige o barvah in o 
tehniki risanja … 

Zakaj vas je zanimalo slikanje?  
To je zanimivo vprašanje. To je 

veselje. Zaradi veselja. 

Kdo vas je prosil, da nam poslikate 
stopnišče?  

Vodja podružnice me je prosila, če 
bi poslikal stopnišče in sem bil za to. 
To mi je bil izziv, da sem videl, če še 
znam slikati. 

 
Kje ste dobili zamisli za to 

poslikavo?  
Ker je tu šola in vrtec, sem se 

odločil, da bom naslikal nekaj iz knjig, 
izpravljic. Otrokom so bolj zanimive 
pravljice, kot pa kaj drugega. 

Kako lahko slikate tako natančno?  
To je zanimivo vprašaje. Predvsem 

vaja. Če pa bi sliko gledal neki 
umetnik, bi rekel, da ni natančna. Če 
pa jo gleda nekdo drug, pa reče, da je 
lepo. 

 

Koliko časa ste slikali poslikavo 
na našem stopnišču? 

Šest dni in to od jutra do večera. 
 
Ali slikate tudi kaj drugega?  
Ne. Zdaj je to po več kot tridesetih 

letih moja prva stvar, kar sem tu 
naslikal. 

 
Kje še slikate?  
Na žalost nikjer. To je bil zdaj moj 

tak prvi izziv, pa sem si vzel nekaj 
časa in sem to naredil. 

 
Kaj si želite v prihodnosti? 
Ena mojih največjih želja je, da bi 

dobil nazaj slike, ki sem jih risal v 
osnovni šoli pri učitelju Krivcu. Vse 
moje slike je namreč pobral in jih 
nesel na razstavo. To je moja želja, 
dobiti te slike nazaj. 

  
Hvala za vaš čas in lepo poslikavo, 

ki nas vsak dan razveseli, ko pridemo 
v šolo. 

Jaka Kočet in Saša Špegelj, 
Novinarski krožek, POŠ SockaMetod Kroflič pri ustvarjanju na POŠ Socka

Metod Kroflič z mladimi novinarji
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(Ne)znane osebnosti v občini Vojnik 
Ljudje smo zgodovina. Ustvarjamo sedanjo podobo kraja in skrbimo za njegovo 
prihodnost. Pri predstavljanju (ne)znanih osebnosti v naši občini poskušam izpostaviti 
njihovo delo, s katerim so zaznamovali svoj in posledično tudi naš čas. Radi se 
pohvalimo z njimi kjerkoli smo in ob vsaki priložnosti. Peščico pomembnih imen naših 
znanih domačinov in rojakov lahko s ponosom imenujemo “ naši ljudje “. Pri tem so 

nekateri med njimi, ki so presegli lokalne in celo nacionalne okvire, skorajda izginili iz spomina. 
Tokrat predstavljam še dve osebnosti, ki sta bili pomembni na področju turizma in kmetijstva.

Ciril Žižek (slovenski pravnik in turistični organizator, * 8. julij 1890, Vojnik, † 11. april 1974, Nova Gorica, pokopan v 
Solkanu): Po končani gimnaziji v Celju je študiral pravo na univerzi v Gradcu (1908-1912) in prav tam l. 1914 tudi doktoriral. Postal 
je sodnik-pripravnik pri okrajnem in deželnem sodišču v Gradcu in Slovenskih Konjicah. Med leti 1916–1918 je bil pri vojakih; 
1918–1919 je bil odvetniški kandidat v Celju, 1919–1921 v službi pri finančni prokuraturi v Ljubljani, 1921–1932 pri ministrstvu za 
industrijo in trgovino v Beogradu šef odseka za turizem, do 1936 je delal pri Jugoslovanskem turing klubu v Beogradu. Nato je bil v 
Ljubljani tajnik Zveze za tujski promet in direktor turistične agencije Putnik. S potrdili Rdečega križa se je 1944 prebil do Rima, našel 
bazo NOV, ki ga je prek Barija poslala v Split; tu je kot član Jadranske komisije prevzemal od zaveznikov vojni material za Glavni 
štab Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Med leti 1947–1950 je služboval v Ljubljani pri prometu, nato 
se iz zdravstvenih razlogov preselil na Primorsko, delal na občini v Postojni in Novi Gorici in se 1959 upokojil.

Po osvoboditvi je Žižek 1952 osnoval Turistično društvo Gorica in ustanovil tudi prvo turistično poslovalnico na Goriškem; 
društvo je med drugim odločno vplivalo na začetek gradnje olimpijskega plavalnega bazena v Novi Gorici. Od 1955 je bil v Novi 
Gorici predsednik Stalne turistične konference, od 1956 Okrajne turistične podzveze in od 1959 Goriške turistične zveze.

Žižek je bil že od mladosti naprej vnet športnik, zlasti planinec, kolesar in smučar. V Bohinju je zgradil prvo smučarsko skakalnico 
pri nas, na kateri je bil leta 1921 na 1. jugoslovanskem prvenstvu v smučarskih skokih dosežen z 9 m državni rekord. Smučanje je 
zanesel tudi v Srbijo, v Beogradu sodeloval pri ustanovitvi več športnih društev (planinstvo, lahka atletika, veslanje, plavanje).

Legvart (Jakob) Rado (kmetijski strokovnjak, * 11. jul. 1877 v Novi Cerkvi pri Celju, † 21. okt. 
1922 v Zürichu): 

Študiral je na visoki šoli za poljedelstvo v Bonnu, pravo v Leipzigu in nar. gospodarstvo v Zürichu in 
Freiburgu. Služboval je kot oskrbnik veleposestva v Gleinstättenu pri Lipnici na Štajerskem, kot učitelj 
za mlekarstvo pri Kranjski kmetijski družbi, kot deželni mlekarski nadzornik in vodil med vojno deželni 
urad za dobavo klavne živine. Bil je soustanovitelj konzervnih tovarn na Vrhniki, se trudil za ustanovitev 
ljubljanske borze, podpredsednik Textilije, predsednik Impexa ter ustanovitelj in predsednik Slovenske 
banke. Napisal je več gospodarskih člankov, urejeval Koledar za kmetovalce in izdal knjige: Gnojenje in 
razna gnojila, Živinorejo in Preiskovanje in plačevanje mleka po tolščobi.

Bil je ustanovitelj prve živinorejske zadruge v Selcih pri Škofji Loki l. 1905. Sestavil je pravila, 
rodovniško knjigo in vpeljal poslovanje. Že v naslednjem letu so uvedli kontrolo proizvodnje mleka. S 
statutom pa so bili določeni namen, pogoji za ustanovitev zadruge, organiziranost, dolžnosti in pravice 
članov zadruge.

Viri:
• Slovenski biografski leksikon 1925-1991. (2009). Elektronska izdaja. Ljubljana: SAZU
• http://www.dlib.si
• http://sl.wikipedia.org/
• http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/zootehnika.htm

Lucija Šolinc-Ovtar

Čebele
V tej lepi jeseni se tudi čebelam ni mudilo na toplo v panj, 

ampak so si svoj dom ustvarile kar na okrasnem grmu na Učni 
kmetiji Župnek v Vojniku. 

To fotografijo nam je poslala Greta Vene iz Celjske ceste 28, 
Vojnik. 

Jure Vovk
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Društva

Društvo je konec septembra prejelo odločbo Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero so potrjeni naslednji 
projekti: 

 
1. Celostna ureditev tematskih poti v občini Štore in ureditev 

tematske poti po Štorah, katere nosilec je Občina Štore, partner pri 
izvajanju pa ŠKD Rudar Pečovje. Pričakovani rezultati projekta 
so: enotno urejene tematske poti po občini Štore, oblikovan nov 
turistični produkt, povečano število obiskovalcev in ohranjeno 
polovično delovno mesto vzdrževalca poti. 

 
2. Izgradnja pustolovskega parka ter plezalne stene Celjska 

koča, katere nosilec je Mestna občina Celje, partnerji pa TRC, 
Turizem in rekreacija Celje, d.o.o. in Občina Štore. Pričakovani 
rezultati projekta so: dva nova rekreativna objekta na podeželju 
(plezalna stena in pustolovski park), ki bosta izboljšala ponudbo 
na Celjski koči, razvito novo polovočno delovno mesto 
vzdrževalca športnih objektov. 

 
3. Po poteh umetnosti in umetne obrti, katerih nosilec je Občina 

Laško, partnerji pa STIK Laško, Občina Vojnik, Občina Štore 
in KD Galerija Maleš. Pričakovani rezultati so: organizirana in 
kakovostna ponudba umetniških dejavnosti na območju LAS, 
razširitev destinacijske ponudbe z inovativnim produktom in 
posledično povečano število obiskovalcev in večja prepoznavnost 
ponudnikov skozi označitev poti. 

 
4. Pravljični svet območja LAS – PERKMANDELJC, katerega 

nosilec je Občina Laško, partnerja pa STIK Laško in Občina 
Štore. Pričakovani rezultati so: oblikovan nov izobraževalno 
turističen produkt, povečana usposobljenost ponudnikov za 
razvoj in trženje ponudbe, povečana prepoznavnost turistične 
ponudbe v širšem prostoru, povečana število ponudbe dodatnih 

izobraževalnih vsebin v širšem prostoru in povečano število 
obiskovalcev na območju LAS. 

 
5. Rekonstrukcija prireditvenega paviljona na Frankolovem, 

katere nosilec je Občina Vojnik, partner pa TD Frankolovo. 
Pričakovani rezultati so: obnovljen večnamenski objekt in s tem 
zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za izvajanje prireditev, 
večje število in višja kakovost izvedbe dogodkov, povečano 
število gostovanj društev iz sosednjih krajev, širša javnost bo 
informirana o projektu preko objave v medijih in na otvoritvenem 
dogodku. 

 
6. Prepoznavnost blagovne znamke Friderik&Veronika na 

trgu, katere nosilec je društvo »Raznolikost podeželja«, partner 
pa KGZS - Zavod CE. Pričakovani rezultati so: animirani, 
motivirani in usposobljeni ponudniki za skupno trženje in 
promocijo, izvedeni promocijski dogodki in s tem informirana 
širša javnost o ponudbi podeželja območja LAS, vzpostavljeno 
podporno okolje za trženje podeželskih produktov. 

 
7. Z Brihto na počitnice, katerega nosilec je KGZS - Zavod 

CE, partner pa STIK Laško. Pričakovani rezultati projekta so: 
animirani, informirani in usposobljeni ponudniki za sodelovanje 
v projektu, širša javnost seznanjena s projektom in z novim 
turističnim produktom, ustvarjeno novo polovično delovno 
mesto in ustvarjen nov turistični produkt - oblikovani paketi 
ponudbe za aktivno preživljanje počitnic. 

 
Z nosilci projektov in partnerji bodo kmalu podpisali pogodbe 

o sofinanciranju, projekti pa so se že začeli ali se bodo začeli 
izvajati v kratkem. Več informacij bo na spletni strani društva. 

Mojca Krivec

Društvo Raznolikost podeželja
Potrjen prvi Načrt izvedbenih projektov za leto 2011 

Strelsko društvo Bratov Dobrotinškov Vojnik
Člani SD  Bratov Dobrotinškov Vojnik, smo v nedeljo, 11. septembra 2011, izvedli na strelišču v Doliču tekmovanje v streljanju z 

malokalibersko puško. Tekmovanje smo namenili v počastitev občinskega praznika Občine Vojnik. 
Tekmovanja se je udeležilo sedem ekip – osemindvajset strelcev. 

Rezultati tekmovanja:             
Ekipno: 
1. SD Slov Konjice 
2. SD Dolič 
3. SD Comet Zreče 1. ekipa 
Posamezno člani: 
1. Petelinek Jaka 
2. Keber Matej 
3. Fevžar Martin 
Posamezno veterani: 
1. Slatinek Viktor 
2. Kotnik Bogomir 
3. Kos Branko 

  

Ekipe so bile nagrajene s pokali, posamezniki so prejeli 
medalje. Po tekmovanju je sledilo družabno srečanje. 

Franc Kuzman
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Peta vinska trgatev
V lepem in hladnem sobotnem oktobrskem dopoldnevu so vojniški vinogradniki izvedli V. VINSKO TRGATEV in II. TEKMOVANJE 

V PRAŽENJU KROMPIRJA. S sodelovanjem vinske kraljice Simone Žugelj, pevcev in godbenikov iz Nove Cerkve so »trgači« potrgali 
grozdje s TRTE.

Vinogradniki so razstavili prineseno grozdje za društveno vino 
VOJNIČAN. 38 vinogradnikov je prineslo 373,40 kg belega 
in 220,20 kg rdečega grozdja, ki je imelo povprečno stopnjo 
93 OE. Izmerili so sladkor, stehtali količino, izbrali najtežji in 
najslajši grozd. Društvena kletarja M. Kovač – belo grozdje in P. 
Martič – rdeče grozdje pa sta stisnila in ga bosta skletarila v vino 
Vojničan. Kletar rdečega vina I. Majcen je kletarjenje predal P. 
Mariču – izjemnemu pridelovalcu rdečih vin. Vanču in Slavi za 
veliko skrb in delo - velika hvala. 

Pod vodstvom priznane voditeljice Polonce ter lepih melodij 
ansambla S. Mikole, mladega harmonikarja in mlajših pevk, 
so številni obiskovalci preživeli lepo jesensko dopoldne. LEP 
KULTURNI DOGODEK. 

  

Rezultati zbiranja grozdja za Vojničana: 
Teža 
1. mesto Martič Peter kg  38.00
2. mesto Kroflič Silvo kg 26.40 
3. mesto Potočnik Jože kg 26.20 

Sladkor 
1. mesto Dajčman Franc Oe 116 
2. mesto Brežnik Martin Oe 115 
3. mesto Potočnik Oto Oe 114 

Najtežji grozd 
1. mesto Oto Potočnik 1000 gr kraljevina
2. mesto Peter Koštomaj 750 gr žametna črnina
3. mesto Herman Felicijan 650 gr modra frankinja
 
Najslajši grozd 
1. mesto Mirko Krašovec 115 OE kerner 
2. mesto Pavel Leskovar 97 OE kerner 
3. mesto Miran Kovač 80 OE kraljevina 

Praženje krompirja 
1. mesto Turistično društvo Nova Cerkev 
2. mesto Turistično društvo Vojnik 
3. mesto Turistično društvo Frankolovo 

Vse Vojničane iskreno vabimo na VI. MARTINOVANJE (krst 
mladega vina), ki bo 12. novembra ob 10. uri pred nakupnim 
centrom KZ Vojnik, zraven Tuš –a. 

Pavle Leskovar
Foto: Jure Vovk
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V našem društvu vedno z zanimanjem raziskujemo našo lepo 
Slovenijo. Spomladi smo jo zato najprej mahnile na Kozjansko in 
Bizeljsko. Prvi postanek je bil v Kozjem, kjer je na ogled  »Šola 
moje stare mame« z vsemi predmeti, ki so jih takrat uporabljali. 
V Podsredi nas je tamkajšnji oskrbnik peljal na kmetijo, katero 
je kot projekt »oživljanja visokodebelnega sadovnjaka« kupil 
Kozjanski nacionalni park. Zdaj na njem gojijo preko devetdeset 
starih sort jablan in hrušk po smernicah ekološkega kmetovanja 
z ohranjanjem habitatov (en meter okrog dreves kosijo redno, 
ostalo pa samo enkrat).  Njihove sadike je po predhodnem naročilu 
spomladi tudi možno kupiti. Posebna zanimivost v sadovnjaku 
je »hotel« za koristne žuželke. To je malo večja ptičja hišica, v 
kateri je  glinen zidak  z luknjicami, slama, votle palčke ..., kjer 
si lahko žuželke ustvarijo gnezdo (npr. divje čebele - vzletajo 
pri 5 stopinj C prej kot domače, štrigle - pojedo par tisoč ličink 
škodljivcev dnevno ...). Sezono pridelovanja sadja zaključijo z 
že znano prireditvijo »Kozjansko jabolko«. Samo v teh krajih pa 
domuje tudi vijeglavka, to je najmanjša vrsta žolne. 

Na Bizeljskem so velika posebnost repnice - kleti, vklesane 
v plast kremenčevega peska. Zdaj jih uporabljajo največ za 
shranjevanje vina, saj je v njih vedno od 8 do 10 stopinj C. 

Nazadnje smo si ogledale še kmetijo Jožetov grič v Podčetrtku, 
kjer se mladi, prijazni in ambiciozni gospodarji ukvarjajo z 
živinorejo, žganjekuho in turizmom na kmetiji.  

Vsako leto vsaj enkrat organiziramo tečaj kuhanja ali pečenja. 
Letos smo tečaj imele v Šentjurju, na kmetijski šoli, kjer nas je 
Elizabeta Paska inž. živ. teh. poučila o peki sočnega peciva in 
nam pokazala tudi drobne trike.  

Nabiranje zdravilnih zelišč na Paškem Kozjaku  je bilo letos 
izpeljano prvič, nameravamo pa to ponoviti tudi drugo leto. 

Velika planina, ki je pravi raj, nas je očarala v avgustu, ko smo 
se v spremstvu dveh gorskih vodičev, Miha Babnika in Mojce 
Trobiš, povzpeli nanjo. 

Marija Žerjav 

Na lep sončen septembrski dan, smo se v spremstvu harmonike 
odpravile na potepanje po 3 deželah in obiskale avstrijsko 
Štajersko, Goričko in Porabje na Madžarskem Najprej smo se 
ustavile na avstrijskem Štajerskem pri pridelovalcu buč, bučnega 
olja in lastniku turistične kmetije. Kmetija se lahko pohvali 
tudi z največjo in najtežjo bučo, ki je zmagala na Kmetijsko 
živilskem sejmu AGRA, v Gornji Radgoni. Ob ogledu kmetije 
smo degustirale pečene muškatne bučke, bučno olje in »bučnce«. 
Ob odhodu pa smo se navdušile nad njegovim zidanim vrtičkom, 
dvignjenim 1 m od tal, do polovice napolnjen z drvmi, zgornji del 
pa pokrit z zemljo, ki omogoča lažja opravila na vrtu, hkrati pa 
les pod zemljo zadržuje vlago, ogreva zemljo in je še za gnojilo. 

 Naslednja naša postaja je bila sadjarska družina Ficko na 
Goričkem, kjer po starih recepturah izdelujejo marmelade, 
sadne likerje in žganja. Pokusili smo različne likerje in žganja 
ter jagodno, marelično, breskovo, jabolčno ter za njih značilno 
kutinovo marmelado. Znani so po tem, da želijo biti drugačni in 
ne posnemati drugih in ravno zato so prvi zasadili nasad kutin 
in nešpelj v Sloveniji. Še pred kosilom smo v zavarovanem 
naravnem parku Goričko obiskali največji grad v Sloveniji in 
si ogledali nekaj  najbolj zanimivih sob, med njimi poročno 
ter sobe, ki prikazujejo domače obrti. Grad se zaradi večletne 
prenove konstantno spreminja in čez nekaj let ga bo spet zanimivo 
obiskati. Da nismo bili lačni, smo se okrepčali na turistični 
kmetiji Smodiš, nato pa se odpravili v Porabje, kjer živijo naši 
zamejski Slovenci. Peljali smo se skozi Dolnji in Gornji Senik 
ter Monošter. V Gornjem Seniku smo se ustavile na Küharjevi 
domačiji s spominsko sobo, v Monoštru, središču slovenskega 
Porabja pa smo v bogati in tretji največji baročni cerkvi na 
Madžarskem tudi zapele. Domov smo poleg dobre volje prinesle 
tudi veliko znanja s področja buč in marmelad ter lepe vtise iz 
vzhodnega dela Slovenije. 

Vesna Mihalič, 
svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti 

Za jesenskozimski čas načrtujemo še tečaj ročnih del, ki ga bo 
vodila Jožica Povše in tečaj za pripravo krem in tinktur z zelišči, 
ki blagodejno lajšajo manjše tegobe.

Društvo kmetic “Meta”
Lastnost kmečke žene je veliko delati, za vse drugo pa si težko vzamemo čas. Zato tudi ne objavljamo ob vsaki izdaji Ogledala naših 

aktivnosti, bomo pa sedaj na jesen na kratko poročale.

Velika planina
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Vse to so vojniški vinogradniki lepo vročo septembrsko soboto 
podoživljali na III. POHODU OD KLETI DO KLETI. Letos smo 
bili gostje gostoljubnih družin: Rupnik, Krnjavšek, Železnik, 
Marzidovšek, A. Horvat, Mirnik in D. Horvat. Postregle so nam s 
kulinaričnimi dobrotami in odličnim vinom! VELIKA HVALA! 

  
Ogledali in prehodili smo kar lep kos poti v KS Frankolovo 

občine Vojnik. Za nas, ki smo bili prvič v teh krajih, je bilo to 
pravo doživetje. Ogledali smo si lepe, šolsko urejene, vinograde 
- letos popolnoma zdrave. To bi zagotovo pohvalil naš neutrudni 
mentor, si upamo zapisati, prijatelj Roman Štabuc iz KGZS – 
enota Maribor. On je tudi prizadevni predsednik VINISA – 
Zveze vinogradniških društev Slovenije. Pri Andreju in Dušanu 
Horvatu je letos v vinogradih praktično pokazal letno in zimsko 
rez. Obeta se bogata vinska letina! A pridelek še ni v sodu! 
Spomnimo se lanskega letnika, ko nam je botritis zdesetkal in 
celo uničil pridelek. Zdaj bodo nastopile skrbi kletarja. 

  
Mentorica Tadeja Vodovnik Plevnik že vabi na predavanje 

"Trenutno stanje dozorelosti, smernice trgatve in posebnosti 
pridelave letnika 2011" ter na IX. KLETARSKI VEČER 
(strokovna pokušina mladega vina z nasveti odprave napak) v 
mesec decembru. 

  
Pokukali smo tudi v kleti, ki so lepo opremljene, pretežno s 

kovinsko posodo ter ostalimi modernimi delovnimi pripomočki. 
Skrbno delo vinogradnika kletarja bo zanesljivo rodilo bogate 
sadove. 

  
Že stari narodi so častili vinsko trto in vino ter se zaupali 

bogovom (Bachus, Dionizij …). Zanimivo, da tudi pri nas čedalje 
pogosteje opremljamo vinske prostore z liki naših svetnikov – 
zavetnikov Sv. Urbana, ki goduje 25. maja in Sv. Martina, ko se 
11. novembra mošt spremeni v vino. Najrazličnejše reprodukcije 
so včasih že kar lepa umetniška dela. Tudi vojniški vinogradniki 
bomo letos pripravili že VI. MARTINOVANJE (krst mošta z 
udeležbo slovenske vinske kraljice) – lep kulturni dogodek. 

Ob poti po lepi pokrajini smo se ustavili tudi pri kapeli, 
posvečeni Devici Mariji. Ob spremljavi društvenega harmonikarja 
Hermana je pesem Češčena si Marija prav na poseben način lepo 
zazvenela. Domačin – vodnik nam je razložil, da je bila kapela 
pred davnimi stoletji orientacijska točka na poti od Koroške do 
Žičkega kartuzijanskega samostana. Tu so bila na tej poti tudi 
druga verska znamenja, ki jih domačini vneto obnavljajo. 

  
Menihi kartuzijani so bili odlični vinogradniki in so imeli v 

svojih kleteh v določenem času več vina kot vsa pokrajina skupaj. 
Imeli so zanesljivo velik vpliv na vinogradništvo v teh krajih. 
Zdaj pa v mogočnih, dobro ohranjenih kleteh samostana zori 
priznana Konjiška penina. Tu je tudi arhivska klet. Več stoletno 
tradicijo ohranja podjetje Zlati Grič iz Slovenskih Konjic. Ob 
mogočnem zidu kleti pa ponosno raste potomka 400 let stare 
TRTE z Lenta. Za njo vneto skrbi Jože Tominšek. 

  
V hladni senci severne stene mogočne romarske cerkve Sv. 

Trojice na Gojki – Frankolovo, ob bogato obloženi mizi in 
odličnem vinu ter lepi slovenski narodni pesmi, so se vinogradniki 
– pohodniki zahvaljevali prijaznim gostiteljem in z lepimi vtisi 
zapuščali te lepe kraje. 

  
Mogočen klopotec v vinogradu družine Dušana Horvata pa že 

vabi na IV. POHOD OD KLETI DO KLETI v naslednjem letu. 
PRIDRUŽITE SE NAM! 

  
Pij malo pij dobro! 

Pavle Leskovar

“Jaz pa v gorico grem ... (Slovenska narodna)

 Ta stara slovenska narodna pesem opeva vinogradniška opravila (rez, kopanje, vez, škropljenje, trgatev …) in se konča s “Pil ga 
bom sam!”
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Rožnovenska nedelja v Črešnjicah
V času, ko se narava odeva v mavrične barve, ima Župnija Črešnjice svoj farni praznik – rožnovensko nedeljo, na koledarju je to 

vedno prva nedelja v mesecu oktobru.

Franci Lipičnik praznoval visok življenjski jubilej
Franci Lipičnik iz Vojnika je v četrtek, 29. septembra 2011, na Turistični kmetiji Dobrotin v krogu sorodnikov, prijateljev in vseh, 

ki jih ceni in spoštuje, praznoval 90. let. Francija poznamo kot dobrega in ljubečega človeka, ki je vedno pripravljen pomagati. V 
svojem življenju je doživel marsikaj. Od grenkih, žalostnih preizkušenj do veselih in prijetnih trenutkov.

Kronika

Francijevo mladost je zasenčila 
II. svetovna vojna, leta 1942 je 
bil namreč prisilno mobiliziran 
v nemško vojsko. Iz Nemčije je 
moral nato še na fronto v Rusijo, 
kjer je bil hudo ranjen in izgubil 
roko. Po težki vojni izkušnji, se je 
leta 1944 vrnil domov. Kot invalid 
nekaj časa ni dobil službe, kruh je 
služil le priložnostno. Naposled se 
mu je le nasmehnila sreča in dobil 
je delo vratarja v takratni kmetijski 
trgovini v Celju. Kasneje je svojo 
poklicno pot nadaljeval kot vratar v 
avtoprevozniškem podjetju, nato še 

v skladišču. Franci je bil vedno vesten, natančen in odgovoren 
delavec. Lastnosti, po katerih ga poznamo še danes. 

Leta 1954 se je poročil s Pepco iz Trnovelj pri Socki. Prijeten 
dom sta si ustvarila v središču Vojnika, pri Zdravstvenem domu, 
kjer živita še danes. Zdravje jima ni naklonilo svojih otrok, zato 
sta v svojem toplem domu varovala kar sedem otrok. Tudi sama 
sem bila ena izmed njih. Otroških let, ki sem jih preživela pri 
»stricu Franciju in teti Pepci«, se rada spominjam, saj so to bila 
leta polna otroških doživetij in dveh srčnih oseb, ki sta prijazno 
skrbeli zame. Stric Franci mi je vedno nasmejano nekaj zapel, 
teta Pepca pa je skrbela, da nisem bila lačna. 

  
Francijeva delavnost se je izkazala tudi pri ključavničarskih 

delih v župniji Vojnik, rad pa je pomagal tudi pri mnogih 
aktivnostih v kraju. Vsem je poznana njegova velika ljubezen 

do čebelarstva. Vrsto 
let je marljivo skrbel za 
čebelnjak pod cerkvijo 
Marije sedem žalosti. Zanj 
zdaj skrbi nečakinjin mož 
Tone Okrožnik. Zdaj, ko 
njune življenjske moči 
pešajo, zanju skrbijo in jima 
priskočijo na pomoč njegovi 
nečaki - Vili Špeglič, Ivo 
Lipičnik s soprogo Anico, 
gospa Danica in mnogi 
drugi. Kot sta dejala, sta 
vsem hvaležna za vsakršno 
pomoč, ki jima jo nudijo in 
dodata, da bi bilo potrebnega 
preveč pisanja, če bi vse 
naštevala. Še posebej pa se vedno znova razveselita obiska 
nečakinjinega sina Primoža, ki je vrsto let bival z njima, dokler 
ga ni doletela huda nesreča pri skoku v vodu in ga priklenila na 
invalidski voziček. 

Francijeva soproga Pepca svojega moža opisuje kot redoljuba 
in dobrega življenjskega sopotnika, ki v sebi nosi močno vero. 
Ob zaključku pogovora sem Francija povprašala, katera izrečena 
misel na njegovem praznovanju mu je najbolj ostala v spominu. 
»Veliko jih je bilo. Težko se odločim«. Nato pa ga Pepca, kot 
že tolikokrat do zdaj, pogleda in ga spomni na misel vojniškega 
župnika Antona Pergerja: »Franci je z eno roko naredil več kot 
marsikdo v celem življenju z dvema«. 

Tjaša Podergajs

Župnija je po tradiciji k tej slovesnosti povabila duhovnika 
od drugje, letošnjo 
je, ob sodelovanju 
obeh domačih 
duhovnikov, vodil 
generalni vikar 
celjske škofije 
in celjski opat 
Marjan Jezernik. V 
svojem nagovoru je 
prisotne opozoril na 
pomen molitve in 
duhovne poglobitve 
in na rušenje 
moralnih vrednot, 
ki se izgubljajo v 
vrtincu sodobnega 
tehničnega sveta, 

ljudje pa se njihovih posledic dolgoročno še premalo zavedamo. 
  
Ker je črešnjiška cerkev poznana tudi kot romarska cerkev, so jo 

kot vsako leto, tudi tokrat poleg domačinov, napolnili še številni 
romarji iz sosednjih in oddaljenejših krajev.  Skupina romarjev 
z Dednega Vrha jo je že četrto leto zapored kar peš »primahala« 
na črešnjiški hrib z namenom, da delno obudi čase, ko so bile 
noge glavno »prevozno sredstvo« pravih romarjev. Gostoljubni 
domačini so po zaključeni maši pripravili nadaljevanje 
praznovanja še na prostem. Gospodinje so pripravile sladki 
del, moški pa so poskrbeli za tekoče zadeve in dali na pokušino 
letošnji sladki mošt. 

Tako je tudi majhna fara, ki šteje le okoli 300 duš, s skupnimi 
močmi dala prazniku vsebino in obliko, za blišč pa je dobesedno 
poskrbelo kristalno jasno sončno nebo z neobičajno visokimi 
temperaturami za ta jesenski mesec. 

Sonja Jakop

Franci s soprogo Pepco

Franci pri 22. letih v Rusiji



52OgledalO 5/84  28. oktober 2011

Kronika

Dobro vino se rodi v kleti
Tako pravi mentorica vojniških vinogradnikov, specialistka za kletarstvo in vinarstvo, Tadeja Vodovnik Plevnik. Kot pretekla 

leta, je tudi tokrat na predavanju “PRIPRAVA NA TRGATEV letnika 2011” natrosila kup nasvetov za pravilno trgatev, drozganje in 
kletarjenje letošnje bogate vinske letine. Narava nas je letos bogato nagradila: velika količina res kakovostnega grozdja, z visokimi 
sladkornimi stopnjami.

Predavateljica pravi, da pri večini 
ljubiteljskih vinogradnikov opaža, da vestno 
skrbijo za zdravo grozdje, v kleti pa imajo še 
težave. Narava nas je že večkrat presenetila, 
saj so nam peronospora, oidij, lani pa botritis, 
zdesetkali pridelek. 

  
Mentorica za zaščito vinogradov Iris Škerbot 

že par let opozarja na pojav trsne rumenice. V časopisu Delo smo 
prebrali, da so na Primorskem zaradi te nove bolezni, letos že 
posekali cel vinograd. OPOZORILO tudi za nas! 

Tadeja Vodovnik Plevnik pravi, da bo letošnje kletarjenje, 
kljub zdravemu grozdju, še posebej težavno. V društvu opažajo, 
da je zaradi napak pri delu v kleti, na ocenjevanjih vin mnogo 
vzorcev izločenih. V letu 2010 celo 22,48% vseh vzorcev. 

  
Naši predniki so obdelovali velike površine vinogradov 

in pridelali tudi kakovostno vino. Vendar je čas prinesel nova 
spoznanja in višje zahteve po kakovosti. Kje so časi, ko se je še 
masovno prodajal in pil jabolčnik. Kje so časi, ko smo v družbi 
naročali »štefan« vina - 2 litra vina! Novi časi, nove zahteve. Vse 
to zahteva več znanja od vinogradnika – kletarja. Zato društvo 
izobraževanju posveča izjemno pozornost (predavanja, delovne 
pokušine, ocenjevanja, obisku vinogradnikov, strokovni izleti 
…). 

Društvu ni osnovni cilj množica visokih ocen na tekmovanjih, 
ampak da bi vsi vojniški vinogradniki imeli – pili dobro 
kakovostno vino. Zato na svojih vabilih vedno pripišejo: povabite 
soseda, prijatelja, znanca! Priložnosti za izobraževanje je dovolj. 

Že zdaj vabijo na IX. KLETARSKI VEČER konec meseca 
novembra. Vašemu vzorcu bodo izmerili sladkor, žveplo, kisline, 
Tadeja Vodovnik Plevnik pa bo vzorec ocenila in pisno svetovala 
odpravo morebitnih napak. Na kletarskem večeru boste lahko 
spoznali najpogostejše napake: bekser, etilacetat, oksidacija, vonj 
po sodu, miševina … RES PRIPOROČAMO! Strokovnjakinja 
pravi, da smo edino društvo, ki na ta način izobražuje svoje 
člane! Res pa je za organizatorje to velik izziv. Po zaslugi M. 
Kovača – društvenega kletarja VOJNIČANA, je to zdaj na visoki 
strokovni ravni. BREZ TRUDA NI USPEHA! 

 Pavle Leskovar 
Foto: J. Vovk

Uvodno besedo je podal predsednik Mirko Krašovec

Gostilna Šabec odprla vrata v Ivenci
Kar dolgo smo čakali, da se bo kdo opogumil in odprl vrata gostilne, katero smo prej kar dobro obiskovali. To je storila Melita 

Pušnik iz neposredne bližine doma. Otvoritev je bila 30. septembra 2011 v družbi ansambla Lipovšek, zapela pa je tudi njena 
sorodnica Vera Šolinc. »Otvoritve se je udeležilo približno 350 obiskovalcev, ki so bili navdušeni in mi zaželeli uspešno delo«, je 
dejala Melita in se hudomušno nasmejala, vedela je, da bo uspela. Na dan otvoritve so brezplačno delili bograč, bili so narezki, pa 
tudi šampanjec je dobro tekel.  

Ime gostilne Šabec je dala po pokojnem 
dedku Šabec Francu, ki ji je veliko pomenil: 
“Marsikdo ga je poznal, bil je zavarovalni 
agent, igral je harmoniko, nasplošno pa je 
bil veseljak, dobrosrčen in pošten, ter moj 
učitelj.” 

Z osebjem je imela srečo, saj so sami 
preizkušeni mojstri. V ponudbi  imajo  domačo 
slovensko kuhinjo, ponujajo pa tudi mehiško 

hrano in morske sadeže. 

V gostinstvu rada dela, seveda pa si želi, da bi se gosti vračali. 
Obljubljajo, da se bodo potrudili, da bodo izpolnili njihove želje 
in potrebe. 

Tekst in slika: Jure Vovk 

Melita Pušnik



Z ZEMELJSKIM PLINOM ŽE PRIPRAVLJENI NA 
NOVO OGREVALNO SEZONO 
Pred vrati je nova kurilna sezona, na katero se je potrebno zopet skrbno pripraviti. Med 
opravila, ki jih je potrebno pred ogrevalno sezono postoriti, sodijo: preverjanje pravilnega 
delovanja kurilne naprave, pregled dimnovodnih naprav, zagotovitev ustreznih zalog 
kurilnega olja ali drv ter primerna ureditev zalogovnikov.  
 

ŠTEVILNE PREDNOSTI ZEMELJSKEGA PLINA 

V veliko zadovoljstvo uporabnikov zemeljskega plina zanje zgoraj navedena opravila in skrbi skoraj v 
celoti odpadejo. Vzdrževanje ogrevalne naprave je zaradi čistega izgorevanja zemeljskega plina 
enostavnejše. Pri izgorevanju zemeljskega plina so dimni plini sestavljeni pretežno iz vodne pare, kar 
pomeni, da se v dimniku saje ne nabirajo. Za zadostne količine zemeljskega plina uporabnikom ni 
potrebno skrbeti, saj jim je zemeljski plin vedno na voljo v potrebnih količinah v želenem trenutku. 
Marsikateri uporabnik pa je prostor, ki ga je včasih namenil hrambi kurilnega olja ali drv, že spremenil 
v lično shrambo, sušilnico ali celo fitnes sobo.   

Pri Adriaplinu iz izkušenj vemo, da se 
kljub bližajoči ogrevalni sezoni 
nekatera gospodinjstva tudi v tem 
času odločajo za obnovo ogrevalnega 
sistema in kjer imajo to možnost, 
razmišljajo predvsem o prehodu na 
uporabo zemeljskega plina.  

PRIHRANKI 

Naj navedemo še nekaj dodatnih 
dejstev, zakaj je zemeljski plin "in". 
Z investicijo v nov plinski kotel 
gospodinjstvo lahko prihrani tudi do 
25 odstotkov porabljene energije, z uporabo t. i. kondenzacijske tehnike pa je prihranek mogoče 
povečati še za dodatnih 15 odstotkov. Nakup zaloge kurilnega olja za prihajajočo kurilno sezono pa 
stane približno enako kot polovica naložbe v nov, učinkovit, okolju prijazen plinski kotel. Cena 
zemeljskega plina v primerjavi s kurilnim oljem, ki je trenutno tudi do 15 odstotkov nižja, prav tako 
narekuje, da je pravi čas za prehod na zemeljski plin prav danes.   

NEZAHTEVNA UPORABA ZEMELJSKEGA PLINA 

S svojimi pozitivnimi lastnostmi uporabnikom zemeljski plin nudi kvalitetnejši način bivanja in je 
priljubljen pri vseh generacijah. Mlajšim generacijam omogoča hiter življenjski tempo, od starejše 
generacije pa ne zahteva dodatnega napora za ustrezno preskrbo z energentom v kurilni sezoni.  V 
prihodnosti je pričakovati, ob hitrem razvoju tehnologije, da se bo raznovrstnost njegove uporabe 
razširila še na druga področja uporabe. 

Zemeljski plin je ¨in¨, ker omogoča: 
 konkurenčno ceno, 
 plačevanje po mesečni porabi,  
 nadzor nad mesečno porabo,  
 dodatni prostor, saj energenta ni potrebno skladiščiti,  
 čistočo – je energent fosilnega izvora, ki zagotavlja čisto in 

     zdravo naravo že danes za lepši jutri,  
 prehod v nizko-ogljično družbo. 
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Spominska slovesnost v spomin Antonu Novačanu
Spominu na Antona Novačana so se v soboto, 15. oktobra, na vojniškem pokopališču poklonili njegovi sorodniki, predstavniki 

občine Vojnik in KS Vojnik, člani KUD “Zarja” Trnovlje - Celje ter pevci KUD France Prešeren Vojnik.

Kronika

Marija Anžej je izpostavila problem Termoelektrarne Šoštanj, 
ki ima tako pozitivne kot negativne učinke. Sodelujoči v razpravi 
so poudarili, da je zelo pomembno tudi načrtovanje zelenih 
površin v gospodarskih in poslovnih conah.  

  
Mojca Skale je predstavila projekte, ki so zaznamovali Občino 

Vojnik kot okolju prijazno občino ter aktivnosti, ki bodo utrdile 
ta naziv. Posebno zanimanje je veljalo razpisu za sofinanciranje 
malih čistilnih naprav in projektu v idejni zasnovi “Centru 
ponovne uporabe”, ki bi lahko bil lociran ob zbirnem centru 
Arclin. Soočamo se z naraščanjem količin odpadkov ter zahtevah 
po povečanju deleža ponovne uporabe odpadkov in povečanju 
reciklaže. Z vzpostavitvijo Centra ponovne uporabe želimo 
zagotoviti uresničevanje prednostnega reda ravnanja z odpadki, 
ki na prvo mesto postavlja preprečevanje nastajanja odpadkov in 
na drugem mestu njihovo ponovno uporabo. Večji problem pri 
investicijah v ravnanje z odpadno vodo (kanalizacijo) predstavlja 
tudi pridobivanje služnosti - služnostnih pogodb z lastniki 
zemljišč.   

Direktor RASR je predstavil izvedene in planirane aktivnosti 
na projektu Savinjska regija - Ekoregija, ki je v svojem izvajanju 
zastavljen dolgoročno in ima cilj, da skozi različne aktivnosti 
odgovorno in zavestno spreminjamo odnos do okolja na bolje. 
Tako bo Savinjska regija postala okolju in ljudem še prijaznejša 
regija, s spodbudnim razvojnim okoljem in privlačnejša za 
nadaljnja razvojna vlaganja. 

  
Predstavnikom občin Savinjske regije je župan Beno Podergajs 

še posebej predstavil, tudi z ogledom, kot primer dobre prakse 
ločenega kontroliranega zbiranja odpadkov, zbirni center Arclin, 
ki je odprt ob četrtkih popoldan in sobotah dopoldan.   

Mojca Skale

5. Regijska delavnica v Vojniku
Razvojna agencija Savinjske regije (RASR), v katero je vključenih 31 občin, je pripravila 5. Regijsko delavnico v okviru projekta 

“Savinjska regija – ekoregija”, skupaj z Občino Vojnik, v sredo, 28. septembra 2011. Na delavnici sta se predstavili s primeri dobrih 
praks Občina Šoštanj in Občina Vojnik.

KUD  "Zarja" Trnovlje - Celje  že 19. leto zapored organizira 
Novačanova gledališka srečanja v počastitev spomina na 
njihovega sokrajana Antona Novačana, slovenskega dramatika, 
novelista, pesnika, politika in diplomata, ki je v svojem širokem 
ustvarjalnem opusu v mnogih svojih delih izražal globoko 
navezanost na svojo domovino in dom. Njegova hrepenenja po 
domači zemlji so se poglobila v času, ko je kot diplomat živel in 
služboval v tujini, kjer je nastala njegova pesem: 

  

" ... Moj dom! 
Moj ljubi, dragi dom! 

Moj izgubljeni raj, 
ne morem več nazaj!" 

  
 Anton Novačan se je rodil 7. julija 1887 v Zadobrovi, umrl 

pa je 22. marca 1951 v Argentini. S kulturnim programom na 
spominski slovesnosti so obeležili 60. obletnico njegove smrti. 

Lidija Eler Jazbinšek 
Foto: Andraž Purg 
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Hilda Goršek tudi drugače
Hildo Goršek v glavnem poznamo po peki kruha in peciva, saj če drugače ne, se vedno 

pojavi s svojimi izdelki na prireditvah, ki jih organizirajo društva ali ob otvoritvah objektov. 
Če ne pride sama, pa jo mi povabimo kot sponzorko in velikokrat nam ustreže. Poznamo jo 
tudi po izvrstni kmečki hrani, suhomesnatih izdelkih in dobri domači kapljici.

Sara Smodej - humanitarka
Pred trgovino TUŠ v Vojniku sem slučajno pred vhodom zagledal prijetno dekle Saro Smodej, našo 

občanko iz Vizor, obkroženo z raznoraznimi izdelki za nego in prehrano domačih živali. Zanimalo me je, 
kaj je namen njene ponudbe, pa mi je odgovorila, da ona zbira in ne ponuja. 

Dejala je, da s humanitarnim 
namenom zbirajo stvari za zavetišče 
ZonZani. Zbirajo vse: od ovratnic, 
odejic, česarkoli pač ljudje ne 
potrebujejo več doma; zbirajo tudi 
hrano, razpršila proti zajedalcem, 
igrače in drugo. 

  
Ko sem jo vprašal, zakaj se je odločila 

za tovrstno zbiranje in od kod skrb za domače živali je rekla, da 
je imela to željo že dlje časa, da ima zelo rada živali, k tej zamisli 
pa jo je spodbudila tudi organizatorka tekmovanja za Kraljico 
Slovenije. Sara je tudi finalistka tega tekmovanja, finale pa bo 29. 
oktobra v Portorožu. Tudi sama ima doma dva kužka in muco. 

  
“Cilj te akcije je čimbolj pomagati zapuščenim živalim, bova 

pa z mentorico organizirali še nekaj humanitarnih akcij čez leto,” 
je poudarila. “Vse temelji na humanitarnosti in dobrodelnosti. 
Na ta način želimo pomagati tistim živalim, ki nimajo doma in 
urejenega življenja.” 

  

Res človekoljubno dejanje! Tudi drugi dan smo jo lahko videli 
pred stojnico, kljub hladnemu vremenu. 

Bravo Sara, pa veliko sreče na tekmovanju! 
Tekst in foto: Jure Vovk

Oglas s katerim vabi 
k dobrodelnosti

Sara pred stojnico

Hilda ima zelo lepo urejeno zunanjost in notranjost objektov. 
Povabila me je v bivalne, delovne in gospodarske prostore, 
kjer dobiš takoj občutek urejenosti, svežine in pridnih rok. Ima 
tudi status učne kmetije, kar še posebej pogojuje prilagojenost 
kmetije učnim pogojem. Šole se velikokrat oglasijo pri njej zaradi 
praktičnega dela in spoznavanja kmečko-turističnega utripa. 

Popeljala me je v gospodarski del objekta, v katerem se nahaja 
v enem delu drobnica, v drugem delu ima kokoši, saj prisega na 
domača jajca, ima pa tudi svoje prašiče. Pravkar si ureja prostore 
za predelavo mesa in sušilnico za meso. Nobeno delo ji ni težko, 
ima utečen sistem, seveda pa to zahteva svoj čas in napor. Vendar 
Hilda to zmore in kot pravi, dokler bo pri moči se bo s tem 
ukvarjala, saj v tem delu tudi uživa. "Nič mi ni bilo dano," pravi. 

"Vse sem si ustvarila sama in to cenim. 
Najdem pa tudi čas zase, rada poklepetam in se družim s 

pozitivno naravnanimi ljudmi. Prišel je čas, ko lahko pomagam 
tudi drugim, ki so pomoči potrebni." 

Ob slovesu sem ji zaželel predvsem zdravja in da doseže še vse 
cilje, ki si jih je zadala v prihodnosti. 

Srečno Hilda! 

Tekst in slike: Jure Vovk
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Otvoritev obnovljene 
kapele na Veliki Ravni

Predsednik KS Nova Cerkev Jezernik Slavko je uvodoma 
pozdravil goste, še posebej pa domačina Antona Žerjava, ki se je 
lotil projekta obnove kapele. Dejal je, da je ponosen, da se ljudje 
odločajo za obnovo kulturno zgodovinskih objektov in vsakokrat 
kot predsednik KS rad priskoči na pomoč. 

Kako je potekala obnova, pa je prepustil besedo sogovornici 
Špeli Medved, ki je poudarila, da je to Čerjakova kapela, ki stoji 
na tem mestu že skoraj dvesto let, in sicer od leta 1836. Prvič 
je bila obnovljena leta 1930 in ponovno letos. Zahvalila se je 
vsem sponzorjem, dobrotnikom in prijateljem, ki so kakorkoli 
pomagali pri obnovi. Kapela stoji na Čerjakovi domačiji na 
Veliki Ravni. 

Obred posvetitve je opravil dekan Alojz Vicman, ki je 
poudaril pomen odnosa ljudi do kulturne dediščine in pohvalil 
domačina Antona Žerjava, da se je lotil tako pomembne naloge. 
To znamenje, ta kapela bo krasila kraj tukaj zato, da bi se ob 
njej ustavljali, premišljevali in si nabirali moč za premagovanje 
vsakdanjih križev. Na koncu je čestital vsem, ki so sodelovali pri 
obnovi tega znamenja. 

Podžupan občine Vojnik Branko Petre je v imenu občine Vojnik 
in župana pozdravil dogodek. Ta kapela je že približno petdeseta, 
ki smo jo, tudi s pomočjo občine, obnovili. Je prava umetnina, 
v kateri so umetniki svojo roko in talent nekako vgradili. Na 
koncu je gospodarju podaril skromno spominsko pozornost, z 
namenom, da ga spomni na današnji dan in da bo vedel, da tudi 
občina Vojnik ceni takšne odločitve in se zahvaljuje vsakemu 
posebej za njihov trud. 

Na koncu se je vsem zahvalil tudi domačin Anton Žerjav, ki je 
povabil vse prisotne na pogostitev. 

Zapisal: Jure Vovk 
Slike: J. Vovk

Prisotnim je spregovoril predsednik KS Jezernik Slavko

Podžupan Branko Petre podeljuje skromno spominsko darilo 
Antonu Žerjavu

Lavričeva kapela v novi 
preobleki

Lavričeva kapela, posvečena Lurški Materi božji, stoji tik ob 
magistralni cesti Frankolovo – Vojnik. Zgrajena je bila v času I. 
svetovne vojne, na pročelju so zapisali letnico 1916. Postaviti so 
jo dali stari starši sedanjih Lavričevih gospodarjev, ki naj bi jih 
bila vezala zaobljuba in zahvala, da so preživeli uničujočo kugo 
in tudi v zahvalo za srečno vrnitev njihovega sina iz vojne. Na 
mestu, kjer je danes kapela, je pred tem stal križ, ki so ga zaradi 
gradnje prenesli v cerkev na Gojki, kjer stoji še danes. 

Lavričevi (družina 
Leva) so kapelico 
sicer obnovili pred 
15-timi leti, vendar je 
bila zaradi neposredne 
bližine ceste in izgradnje 
kanalizacije tik ob 
njej, potrebna temeljite 
obnove, od strehe do 
tal, zunaj in znotraj. 
Da bi preprečili njeno 
nadaljnje propadanje, so 
letos zopet strnili moči 
in obnovitvena dela, ki 
so jih zaupali povečini 
domačim mojstrom, so 
stekla. V novi podobi je 
kapelica zasijala sredi 

oktobra, ko jo je blagoslovil p. Branko Cestnik, sekstet Lindek 
pa je spoštljiv dogodek pospremil z Marijinimi in Slomškovimi 
pesmimi. 

Zahvala domačih je bila namenjena prav vsem, ki so 
pomagali pri obnovi »njihovega« sakralnega objekta, vključno 
z zaključnim praznovanjem, izzvenela pa je tudi kot povabilo k 
pogostitvi in nadaljevanju druženja sorodnikov in vseh ostalih, 
ki so prisostvovali temu hvalevrednemu  dogodku.    

Mnogoštevilne kapelice, ki krasijo našo deželo, spadajo med 
verska znamenja, ki 
so nastajala večinoma 
v preteklosti in so 
nekakšen pomnik za 
današnji in jutrišnji 
dan. Včasih so 
združevale mlado in 
staro, ene v igri, druge 
v molitvi. Danes se 
na njih ustavljajo 
številni pogledi, misli, 
želje mimoidočih. 
Tudi Lavričevi kapeli 
mimoidočih, bolje 
rečeno mimovozečih, 
o b i s k o v a l c e v 
zagotovo ne bo 
manjkalo. 

Sonja Jakop
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Posebno priljubljeni pa so izleti v neznano oziroma zaključni 
izlet v mesecu oktobru. Veliko čast za pripravo le tega pa so 
v društvu od leta 2001 poverili podpisanemu. Poleg ostalih 
turističnih znamenitosti, smo si vedno ogledali in obiskali kako 
lepo cerkev, versko središče, svete gore: Gorico, Bistrico ob 
Sotli, Olimje, Mario Zell, Andraž nad Polzelo, Bogojino, Višarje, 
Ptujsko Goro, letos pa TRSAT nad Reko. Posebej zanimivo pa je 
bilo v Brestanici, v cerkvi Lurške matere božje pri našem rojaku 
g. Špesu, kjer smo bili trikrat (enkrat z vinogradniki). Tam smo 
lani doživeli »pete« litanije matere božje! Povsod je zadonela 
tudi lepa Marijina pesem. 

  
Za lepo vzdušje na izletih je več kot 20 let s svojo harmoniko 

neutrudno skrbel Jože Sevšek. Pri svojih 87 letih instrument redko 
vzame v roke, je pa na vseh prireditvah prvi in neutrudni plesalec. 
Naj bo še dolgo tako! Jožeta sta več kot odlično nadomestila 
Herman Felicijan in Rudi Recko. Tudi pevci upokojenskega 
zbora so vedno večji ponos društva. Župan Beno Podergajs, velik 
ljubitelj narodne pesmi, s svojim glasom rad pristopi k pevcem in 
pomaga ustvariti lepo vzdušje. 

Izletniki pravijo, da je na izletu najlepše, ko po dobrem poznem 

kosilu posedijo s prijatelji. Takrat med njih stopita s harmoniko 
glasbenika Recko ali Felicijan in skupaj zapojejo tudi pesem iz 
naslova članka. 

KDOR RAD POJE ZLO NE MISLI! 
Pavle Leskovar  

Slike: J. Vovk 

V dolini tihi je vasica mala v večernem mraku vse že 
mirno spava ...

To Slakovo ponarodelo pesem in mnogo drugih so vojniški upokojenci na svojih prireditvah in izletih velikokrat zapeli, saj Vojniški 
upokojenci radi potujejo. Zato poskrbi prizadevni predsednik Ivan Robačer, prej pa dolga leta Marjanca Krpan. Kje vse jih je že 
vodila pot: po domovini in tujini.

Udeleženci srečanja upokojencev v Vojniku Pesem jih druži

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Vojnik

Terezija Skale je praznovala
Predstavniki KS Frankolovo in Župnijske Karitas Frankolovo smo obiskali Terezijo Skale, ki je 6. oktobra praznovala svoj 92. 

rojstni dan. Terezija živi pri svoji hčerki Elici v Celju. Letos smo jo obiskali že tretjič. Našega obiska, iskrenih čestitk in dobrih želja 
se je zelo razveselila. 

Priznati moram, da se dobro drži za svoja častitljiva 
leta. Ob kramljanju, dobri hrani in pijači smo se vsi 
prisotni prijetno počutili v družbi naše jubilantke. 

Ob slovesu smo ji zaželeli še veliko zdravja in 
sreče, z željo, da se naslednje leto zopet vidimo na 
praznovanju  rojstnega dneva. 

Dušan Horvat, 
predsednik KS Frankolovo
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Sodelovali smo s svojo 
stojnico

Prav tako kot otrok pozimi pregazi zmrznjena tla, kar 
navda njegove oči in možgane s ponosnim poletom proti 
nedosegljivemu, volja iz človeka naredi velikana. 

Velikani smo tudi mi, člani MDDI Celje, ki smo svoje prve 
slike predstavili na razstavi na gradu Lemberg. Zelo  ponosni 
smo bili, da smo se lahko odzvali povabilu TD Nova Cerkev. 

Že vrsto let TD Nova Cerkev organizira grajsko druženje 
na gradu Lemberg. Tudi letos je bilo tako. Lep, sončen dan je 
privabil mnogo ljudi, ki so si z veseljem ogledali grad, grajsko 
dvorišče pa je ob stojnice privabljalo ljudi. Tudi ob naši stojnici 
se je ustavilo mnogo ljudi, ki so občudovali naše izdelke. Še 
posebno smo bili ponosni na številne pohvale. 

V ponos pa nam je bilo, da nas je obiskal  mentor Jože Žlaus. 
 
Druženje in sodelovanje med društvi tke skrite prijateljske 

vezi, kar nam je v teh neugodnih časih še kako potrebno. Tu je 
priložnost za razvedrilo in izmenjavo medsebojnih izkušenj in 
mnenj. 

TD Nova Cerkev čestitamo za tako lepo organizirano 
prireditev in se jim zahvaljujemo za povabilo. 

 
Dragica Mirnik, 

predsednica MDDI Celje

II. Koncert Marijinih 
pesmi v Vojniku

V cerkvi Marije sedem žalosti, ali krajše v cerkvi Device 
Marije na hribčku nad Vojnikom, je v soboto izzvenel čudoviti 
Koncert Marijinih pesmi.

V soboto, 17. septembra 2011, so v Vojniku, v cerkvi Marije 
sedem žalosti, zvenele čudovite Marijine pesmi, saj so Mariji 
v čast zapeli vojniški pevci. Po sveti maši so se, ob povezavi 
mladih z vsebino pesmi “Mati žalostna je stala”, zvrstili: Pevska 
skupina Forte, Moški pevski zbor KUD ‘’France Prešeren’’ 
Vojnik, Otroški pevski zbor, Anžej Gračner, družina Brezovšek, 

Ljudske pevke Taščice, vokalna skupina “in spiritu” in Mešani 
cerkveni pevski zbor svetega Jerneja iz Vojnika. Srečanje pevcev 
je bila čudovita priložnost, da prisluhnejo drug drugemu. Za 
zaključek so vsi skupaj zapeli pesem “Marija skoz’ življenje”. 
Druženje pevcev in njihovih poslušalcev se je nadaljevalo še 
zunaj, ko so skupaj peli in občudovali čudoviti Vojnik ponoči. 

Milena Jurgec  

Stojnica članov MDDI Celje

Stojnica članov MDDI Celje

”In spiritu” na II. Koncertu Marijin  pesmi

Moški pevski zbor na II. Koncertu Marijinih pesmi
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

Vse župnije v dekaniji Nova Cerkev 
premorejo enega ali celo več pevskih 
zborov in skupin. Večina teh se enkrat 
letno predstavi na skupnem srečanju, ki ga 
po sistemu rotacije vsako leto organizira 
druga župnija. Tokrat je ta čast pripadla 
Frankolovčanom, ki so v mesecu septembru 
pevce povabili na Gojko. 

Uvodne besede o glasbi in petju nasploh 
je prisotnimi izrekel domači župnik, p. 
Branko Cestnik, ki je razmišljal takole: 
»Celotno človeško telo od kosti naprej 
sprejema in posluša glasbo, podobno 
pa pri pevcu tudi celotno telo sodeluje 
pri proizvajanju glasu. To pomeni, da 
se človekova duša in telo lahko v celoti 
izrazita z glasbo. Po nemškem filozofu
Kantu je glasba najbolj ponotranjena zvrst 
umetnosti, najglobja in najbliže mistiki.« 
Vsak zbor se je predstavil s po dvema 
pesmima, s skupno pesmijo »Zazvonite 
zdaj zvonovi« pa so počastili spomin na 
blaženega A. M. Slomška. Toplo jesensko 
vreme je na ta priljubljeni grič k cerkvi 
Sv. Trojice privabilo lepo število ljudi, ki 
so imeli kaj slišati, najprej znotraj, nato 
pa še v podaljšku zunaj cerkvenih zidov. 
Organizatorji so upoštevali tudi dejstvo, da 
pesem in vino gresta skupaj in ob spoštljivih 
količinah obojega je bil dogodek prijetna 
popestritev že tako lepega nedeljskega 
popoldneva.

Za pevce, predvsem pa za zborovodje 
so tovrstna srečanja tudi priložnost za 
izmenjavo izkušenj in pogledov na pomen 
cerkvenega petja. Eni in drugi morajo 
vedeti, kaj, kdaj in zakaj pojejo, saj imajo 
»nastop« tako rekoč vsako nedeljo. In 
vsi ti bi lahko poleg svojega zavetnika 
»godovali« tudi na dan sv. Cecilije (22. 
novembra), zavetnice cerkvenega petja.

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

V društvu Talon smo se odločili, da 
popeljemo svoje člane na jesenski izlet 
in hkrati   raziščemo našo prelepo 
domovino.

V sončnem sobotnem jutru nas je 
vodila pot s Frankolovega, mimo Celja 
in Ljubljane v mirno vasico Bistro pri 
Vrhniki, kjer smo si ogledali Tehniški 
muzej Slovenije. Za večino od nas je 
bilo to prvo srečanje s tem muzejem. V 
manjših skupinah smo si ga podrobno 
ogledali, predvsem moški del se ni mogel 
ločiti od poslopja, kjer so razstavljeni 
Titovi avtomobili. Ob sprehodu skozi 
prostore s prevoznimi sredstvi se je utrnil 
marsikateri spomin na stara kolesa, motorje 
in avtomobile. Čas, ki smo ga imeli na  
razpolago za ogled, je kar prehitro minil. 
Po odlični malici, ki jo je spet pripravila 
ga. Jožica, smo pot nadaljevali proti naši 
prestolnici. 

Vsi poznamo naše glavno mesto, a 
Ljubljano doživeti po turistični strani pod 
strokovnim vodenjem vodiča, je nekaj 
posebnega. Sprehod po mestnih ulicah, 
vožnja z ladjo po Ljubljanici in vzpon 
na Ljubljanski grad z gondolo, so nas 
napolnili s ponosom, ker naša prestolnica 
po zanimivostih in lepoti prav nič  ne 
zaostaja za tujimi mesti.

Ko je človeku lepo in je v prijetni 
družbi, čas kar prehitro mine. In tako se je 
tudi naš izlet bližal koncu. Naša pot domov 
je bila malo neobičajna, saj nas je vodila 
čez prelaz Črnivec, kjer nas je v prijetni 
restavraciji čakalo okusno, lahko bi rekli z 
ljubeznijo pripravljeno pozno kosilo.

Razšli smo se z željo, da se naše poti 
pod okriljem društva Talon še kdaj križajo 
in da še kdaj preživimo dan, katerega se 
bomo radi spomnili.

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

10. oktobra 2009 smo ‘kožuhali’ na 
kmetiji Stagoj v Kapli (pri Dolanovih). Na 
kmetijo smo se pripeljali kar s traktorjem 
na okrašenem vozu skupaj z muzikanti. 
‘Kožuhanje’ je potekalo ob veselem 
kramljanju in raznih šalah. Muzikanti pa 
so nam  zaigrali, kadar smo izgubili nit 
pogovora. Najmljajši so pridno odnašali 
zvezane storže in jih obešali na letve, 
kjer  bodo krasili kmetijo in se hkrati na 
zraku sušili do uporabe. V veseli družbi 
je čas hitro minil in kot se spodobi so nas 
domači ob zaključku ‘kožuhanja’ tudi lepo 
pogostili.

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

TD Nova Cerkev je letos drugič 
organiziralo trgatev v Moškanjcih pri 
Viktorju Šprajcu. Trgatve se je udeležilo 
okoli 50 trgačev. Vsi so dobili predpasnike 
z logotipom turističnega društva. Za 
glasbeno spremljavo pa sta poskrbela Grega 
Stolec na harmoniki in Janez Smerkolj na 
klarinetu in kitari. Domačini so nas sprejeli  
in pogostili zelo gostoljubno, mi pa smo se 
jim oddolžili s pridnim trganjem grozdja. 
Za popestritev sta poskrbela “berača” Jaka 
in Boris, smeha in veselja ni manjkalo. Da 
bo vince še slajše, so poskrbele članice 
TD Nova Cerkev. Pet junaških deklet je 
na stari način teptalo grozdje v preši. Po 
končanem delu in veselju smo se vrnili 
domov in sklenili, da naslednje leto spet 
pridemo. 

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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Kronika

V uporabo predali prikazovalnik hitrosti
Varnost otrok je na prvem mestu in v želji, da jim omogočim varen začetek šolskega leta, smo se odločili kandidirati na razpis 

podjetja GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES D.O.O. iz Kranja. 

Občina Vojnik je del savinjske regije. Poleg razvoja podeželja 
in z njim povezano turistično dejavnostjo je v občini pomembno 
obrtništvo in podjetništvo. Občina se ponaša z bogato kulturno 
dediščino, naravna dediščina pa ji daje oznako ‘zelene’ občine.  
Že za časa Rimljanov je skozi Vojnik potekla cesta, ki je 
povezovala Celeio in Petovio. Z novejšim časom, modernizacijo 
in motorizacijo, pa je ta cesta postala le še bolj obremenjena, v 
sled tega tudi ostale poti skozi naša naselja.   

V letu 2009/2010 (vir: SURS) je v občini delovalo 6 vrtcev, 
obiskovalo pa jih je 351 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili 
stari 1–5 let, jih je bilo 73 % vključenih v vrtec, kar je več kot 
v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V dveh osnovnih šolah 
in treh podružnicah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo 
približno 790 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 
430 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 
študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 
prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.   

  
Ti podatki so res mogoče samo statistika a kažejo na to, da 

moramo to »statisiko« zavarovati in jim pomagati, da bodo 
zakorakali varno v nov dan. 

  

Z namestitvijo merilca hitrosti bi želeli, da udeleženci v 
prometu, tako pešci kot tudi vozniki vedo, da prihajajo v območje, 
kjer veljajo nižje predpisane omejitve in dodatna previdnost na 
cesti.  

Merilec hitrosti bomo namestili v delu ceste Prušnikove ulice, 
ki jo z ene strani obdaja kompleks Osnovne Šole Vojnik na drugi 
strani pa trenutno sicer gradbišče novega Vrtca mavrica Vojnik. 

  
 V šolo jeseni niso vstopali samo šolarji temveč tudi otroci 

vrtca Mavrica, ki bodo do decembra, preživljali igro v prostorih 
šole. 

Poleg merilca hitrosti, pa je ta odsek ulice opremljen z 
hitrostnimi ovirami, oznakami in varnostnimi opozorili, v času 
sprememb prometnega režima, pa nad pravilno udeležbo v 
prometu skrbijo redarji medobčinskega inšpektorata.  

  
Zelo ponosni pa smo na to, da smo  postali del projekta -  Varno. 

Skupaj. Ob namestitvi merilca, smo skupaj z otroci Osnovne 
Šole Vojnik,  Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Vojnik pripravili slavnostni dogodek in to pridobitiev 
primerno obležili.  

Petra Pehar Žgajner
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Kultura

Pred začetkom koncerta 
so si obiskovalci lahko 
ogledali razstavo o 
zgodovini ansambla. Člani 
godbe na pihala Ljubečna 
so s svojim igranjem že pred 
vhodom ustvarili vzdušje 
primerno praznovanju. 

Pesem Šentjurčanka, ki je bila ena izmed prvih uspešnic Stanka 
Mikole, je zazvenela v uvodu koncerta. Sledila ji je najnovejša 
skladba, za katero so posneli tudi videospot, to je valček Ljubezen 
na ladji, ki je v tem lepem jesenskem popoldnevu marsikomu 
obudila spomin na morsko vzdušje. 

Ansambel Mikola je sprva, v letu 1986, začel kot trio in že 
takrat so se držali vsebine skladbe "Le muzika je tista, ki nas gor 
drži". 

Na njihovem jubilejnem koncertu smo lahko prisluhnili Polka 
puncam, ki pa so zaradi odsotnosti članice medse povabile Stanka, 
tako da so njihove skladbe zazvenele v polni instrumentalni 
zasedbi, z nekoliko drugačnim pevskim delom (zaradi moškega 
glasu). 

Stankova ljubezen do glasbe in ustvarjanja postaja družinska 
tradicija, saj se poleg žene Tanje, z glasbo ukvarjata tudi njegova 
sinova Matej in Tomaž, ki sta se z očetom predstavila v show 
zasedbi Mikola brothers. Matej je v duetu skupaj z očetom 
zaigral skladbo Preko trat, ki jo je povezovalec programa Boris 
Kopitar predstavil kot avtorski projekt Stanka Mikole, ustvarjen 
posebej zanju s sinom. Tomaž pa je v zabavnem delu zaigral 
odlomek skladbe, ki je postala znana iz  filma Titanic.  

Ansambel veliko nastopa tudi v tujini, zato so zaigrali tudi v 
tirolski zasedbi in noši.  

S svojim nastopom so slavljencem voščili Šentjurski 
muzikantje, z njimi je zaigral tudi Viki Ašič ml. Pesem Metoda 

Jakopa Kje si moj dom je zazvenela v skupni izvedbi družine 
Gregorc in ansambla Mikola, gost je bil tudi Asim Maslo, ki je 
zapel v duetu s Tanjo Mikola, tudi povezovalec programa Boris 
Kopitar je odpel nekaj svojih pesmi, med njimi Žametne vrtnice, z 
glasbeno podlago v izvedbi Prifarskih muzikantov  ter drugo zelo 
znano Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, s svojim humorjem 
pa je prisotne v dvorani spravljal v smeh "Štamperlov" Pepi. 

  
Člani ansambla Mikola so skupaj z gosti pripravili vsebinsko 

pester in stilno raznolik koncert s katerim so slavljenci dokazali, 
da jim volje in ustvarjalnega zanosa ne manjka. 

Pester jesenski popoldan se je prevesil že v večer, ko se je ob 
čestitkah slavljencem zaključil koncert ob njihovem jubileju. 

  
 Lidija Eler Jazbinšek 

Koncert ob 25. obletnici 
delovanja ansambla Stanka 

Mikole
V nedeljo, 9. oktobra 2011, je  v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo odmevala pesem v 

počastitev 25. obletnice delovanja ansambla Mikola.

Tirolski prijatelji Mikole

Ansambel Mikola z Borisom Kopitarjem

Družina Gregorc
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Slomškovi kulturni dnevi v župniji Nova Cerkev 
V župniji Nova Cerkev,  so od 22. do 25. septembra 2011 potekali 9. Slomškovi kulturni dnevi. S pripravo le teh se Projektni svet 

Antona Martina Slomška, z dekanom Alojzem Vicmanom trudi ohraniti hvaležen in častitljiv spomin na dvoletno delovanje škofa A. 
M. Slomška v Novi Cerkvi.

Kultura

Prvi kulturni dan se je začel v cerkvi sv. Lenarta, s tridnevnico 
v čast blaženemu škofu. Nato pa je bila v Marijinem domu poleg 
cerkve, kjer je škof Slomšek vodil nedeljsko šolo, otvoritev 
Razstave arhivskih fotografij o življenju Slovencev v povojnih 
begunskih taboriščih na Koroškem. V uvodu je imela glasbeni 
nastop Urška Oprčkal. Razstava je bila pripravljena ob 100-letnici 
Rafaelove družbe. Slike prikazujejo čas po vojni šesttisočih 
Slovencev, preden so se razselili po svetu. Slovenski begunci so 
v skrajno nemogočih razmerah ustvarili skupnost, ki je slonela na 
visokih socialnih in kulturnih vrednotah. Na presenečenje je to 
taboriščni čudež, saj izpričuje optimizem in žilavost beguncev, ki 
so bili v vojni oropani vsega. V taborišču so začele delovati razne 
organizacije: skavti, pevski zbori, gledališča, gasilci, deloval 
je vrtec, osnovne šole in gimnazija. Urejeno je bilo področje 
zdravstva, prehrane, bogoslužja, športa in obrti. 

V Polžah je že deveto leto odprl vrata domačije in svojega srca 
gospodar Oton Samec. Petkov večer je že tradicionalno obarval 
publicist, novinar in vinski vitez Drago Medved s predavanjem 
"Vino in voda". Beseda je govorila o povezanosti vina in vode, 
tudi o njuni različnosti ter o pomenu obeh pri bogoslužju. Oboje 
je škof Slomšek predstavil tudi v verzih. Svoje mesto pa je ta 
večer imela tudi izbrana glasba vokalne skupine Amadeus iz 
Šmarja pri Jelšah. Navzoče je nagovoril tudi dekan Alojz Vicman. 
Zahvalil se je za pripravo kulturnega večera. Viničarju Viktorju 
Štokojniku pa za skrb za potomko starodavne vinske trte, ki je 
bila pri Marijinem domu zasajena pred letom dni. Večer se je 
nadaljeval v veselem druženju ob glasbi ter ob pokušini različnih 
vrst grozdja, domačega kruha, žlahtne kapljice, letos pa je bila v 
ospredju voda. 

  
Na soboto, na škofov godovni dan, je bil za šolarje organiziran 

pohod po delu Slomškove poti, od Nove Cerkve do Frankolovega. 
V lepem jesenkem dnevu smo prehodili pot, ki jo je tudi škof 
Slomšek večkrat prehodil. Pohod je popestrila pesem, postanki 
ob božjih znamenjih, Slomškova drobtinica za ta dan, molitev za 
Slomškovo kanonizacijo v cerkvi na Gojki, občudovanje narave 
in igra. 

Kulturne dneve smo zaključili na Slomškovo nedeljo s 
slovesnim bogoslužjem, ki ga je povzdignilo petje domačega 
župnijskega zbora. Od časa Slomškovega službovanja v Novi 
Cerkvi se nadaljuje bogata tradicija cerkvenega petja do današnjih 
dni. S Slomškovim prispevkom za kulturno in izobraževalno 
raven Slovencev je dekan Alojz Vicman napovedal, da je leto 
2012 v Sloveniji razglašeno za Slomškovo leto, in sicer ob 
150-letnici njegove smrti. 

Špela Oprčkal

Predavanje Draga Medveda v Polžah

Pikin festival
Na začetku šolskega leta nas je z obiskom presenetila Pika Nogavička, ki je s svojimi vragolijami pričarala nasmeh na obraze naših 

drugošolcev. Seveda smo skupaj z učiteljico ugotovili, da se je v šoli potrebno obnašati drugače, kot nam je to pokazala Pika, ki ima 
tudi dobre lastnosti: je močna, prijazna in iznajdljiva.

Za prijetno predstavo se zahvaljujemo vsem nastopajočim 
učiteljicam. Tako smo se z velikim veseljem pripravljali na Pikin 
festival. Gospa knjižničarka nam je prebrala zgodbo o Piki, 
ogledali smo si film, barvali pobarvanke, prepevali pesmice in 
ustvarjali na temo Pike Nogavičke. Ko smo dobro spoznali Piko, 
smo se še sami spremenili v Pike in gusarje. 

Pridne mamice so tudi ostale otroke pomagale našemiti, za 
kar smo jim hvaležni. Tako pripravljeni smo v ponedeljek, 19. 
9. 2011, odšli na Pikin festival v Velenje.   Na avtobusni postaji 
nas je čakala Pika, ki nas je povabila na predstavo "Pika praznuje 
rojstni dan". Po predstavi smo se odpeljali do jezera, kjer smo 
v ustvarjalnih delavnicah izrezovali, lepili in krasili različne 
izdelke. Pravljično dopoldne je kar prehitro minilo in ostali bi še 
do noči, če bi Pika imela dovolj prostora v svoji vili Čira Čara.

Učiteljica Anka Krajnc

Učiteljice Pike
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Pater Andrzej Koch, cmf. - intervju
Pater Andrzej KOCH, cmf. (cmf - cordis Marie filius, v prevodu: sin Marijinega srca),  misijonar klaretinec, 

po rodu Poljak, je duhovni pomočnik v župnijah Frankolovo in Črešnjice. Pravi, da je bil »spopad« s slovenskim 
jezikom ob samem prihodu v Slovenijo zanj zelo trd oreh. Kljub temu se je v življenje kraja in delo župnije zelo 
dobro vključil in danes, po letu dni tukajšnjega bivanja, je jezikovnih preprek vse manj, njegovo delo pa je v 
primerjavi z samim začetkom znatno lažje.

Intervju

P. Andrej (vaše ime smo poslovenili, ker 
je v originalu za nas težko izgovorljivo), 

kakšna je vaša »osebna izkaznica«? 
Doma sem na jugozahodu Poljske, v vaškem okolju, za lažjo 

predstavo. Moj dom je od Brna na Češkem oddaljen 100 km. 
Kmetije nimamo, imamo pa nekaj kokoši, mačko in psa. Mama 
je upokojena učiteljica, oče pa je še aktiven mizar. Imam 2 leti 
starejšega brata (zdaj pričakuje petega otroka), najmlajši brat pa 
je žal pri svojih 7 letih odšel v večnost. Umrl je v požaru domače 
hiše, v bistvu se je zadušil v dimu. 

  
Nam lahko na kratko predstavite svoja šolska leta? 
V osnovni šoli sem bil povprečen učenec, večinoma s prav 

dobrim uspehom in z ogromno idejami, kako ušpičiti kakšno 
neumnost, zelo rad sem tudi nagajal svojim vrstnikom. Ker je 
imel moj dedek doma zelo dobro opremljeno mizarsko delavnico 
in je v meni videl svojega naslednika, sem se odločil postati 
mizar. Ob njegovi upokojitvi so se pojavili številni kupci, ki bi 
želeli odkupiti stroje, vendar jih zaradi svoje namere ni hotel 
prodati, jaz pa sem potem res eno leto obiskoval mizarsko šolo. 
Nato sem odločitev postavil na glavo in presedlal v gimnazijske 
klopi. 

  
Kakšen je bil povod za tako neobičajno spremembo šolanja, 

iz manj v bolj zahtevno izobraževanje? 
V prvem letniku poklicne šole, sem v sebi začutil božji klic 

in ugotovil, da mi prvotna izbira niti slučajno ne ustreza. Svojo 
odločitev sem staršem, posebej pa še dedku, zelo težko naznanil, 
ker sem vedel, da bom zrušil njihove načrte. Na pomoč mi je 
priskočil brat, ki je prvi vedel za mojo novo namero. Vedel je 
tudi, da sem se v cerkvi zelo dobro počutil in sem jo sprejemal 
kot drugi dom in z enakimi argumenti sva potem skupaj seznanila 
preostalo družino. Želel sem postati misijonar, vendar me je bilo 
dolgega študija nekoliko strah. Se spominjam utrinka iz mojega 
mizarskega letnika, ko sem v šoli zagledal na vratih napis 
»TIŠINA – MATURA« in si pri tem mislil "Hvala Bogu, da mi 
ne bo treba delati mature!". A čez 4 leta sem bil že sam na tem. 

  
Kakšna pa je bila potem usoda vaše delavnice? 
Zanimiva. Moj oče je potem spremenil poklic. Do takrat je bil 

zaposlen kot kontrolor v proizvodnem podjetju, v tistih letih pa 
je podjetje prizadela kriza. Ker mu mizarstvo ni bilo popolnoma 
tuje in ga je imel malo že v krvi, se je postopoma učil in naučil 
mizarjenja, kar z veseljem počne še danes. 

  
Kam vas je pot vodila po gimnaziji? 
Ko sem spoznal, da me Bog kliče in sprva nisem vedel 

kam, sem začel iskati svoje mesto pri frančiškanih, oblatih in 
klaretincih. V istem dnevu sem napisal in odposlal pismo vsem 
trem redovom in se odločil, da bo red, ki mi bo prvi odgovoril, 
pravi zame. Klaretinci so bili sicer zadnji, ker pa sem se udeležil 
duhovnih vaj pri vseh treh, so se mi ravno ti zdeli najbolj široki 
in vsestranski in kocka je padla na njihovo stran. Čakalo me je 
7 let šolanja, pri čemer je bila bojazen pred dolgim in težavnim 
študijem popolnoma odveč. Če se človek za nekaj trdno odloči, 
Bog pomaga. In nepopisno prijeten občutek sreče in svobode me 

je preveval, ko sem prvič maševal. 

Verjetno je želja vsakega misijonarja delo v misijonih, v 
revnih državah tretjega sveta. Kje so vaši delovni začetki?  

Drži. Vedno sem sanjaril o črni celini, vendar sem zaradi 
takratnih potreb začel delati doma. Najprej sem bil kaplan v 
župniji Lodz v središču Poljske, kasneje pa v Wroclavu. V obeh 
župnijah sem poučeval verouk v osnovni in srednji šoli. Kasneje 
sem bil premeščen v Prago na Češkem, v župnijo s 25.000 
prebivalci. Ko so lani tamkajšnjo župnijo prevzeli klaretinci iz 
Sokolova, so oba patra iz Prage premestili, dobila sva ponudbo 
za Španijo in Slovenijo. Meni se je slednja zdela bolj zanimiva. 
Vodstvo nemške province, kamor spada tudi Slovenija, je 
namreč iskalo nekoga, ki bi lahko prišel na Frankolovo, saj je 
bil p. Branko tukaj sam, kar je v nasprotju s pravili našega reda. 
Ponudbo sem z veseljem sprejel in tako me je poljska provinca 
za tri leta posodila nemški. To je kratka doba, moja želja je ostati 
dlje časa, vse pa je odvisno od vodstva obeh provinc. 

  
Ste se tukaj že navadili? Na začetku ste omenili jezikovne 

ovire. Je res naš jezik tako zahteven? 
Vsak začetek je težak in vse potrebuje svoj čas. Prišel sem iz 

velike župnije v majhno in nasploh se mi je zdelo vse nekam 
majhno. Zdaj sem se navadil in mi tako tudi odgovarja. Jezika 
sem se moral učiti pod strokovnim vodstvom in na priporočilo p. 
Branka je bila moja učiteljica Irena Pinter. Večino leta sva imela 
vsak dan eno do dve učni uri, zdaj pa se učim še sam. Vašega 
jezika nisem poznal, razen tega, da spada med slovanske jezike, 
tako kot poljski in češki. Sprva sem mislil, da je to prednost, ker 
je pri teh jezikih precej istih besed, ki pa imajo žal popolnoma 
drugačen pomen. Misliš, da razumeš, ko ti neka mama reče, da 
ima 4 otroke, jaz pa začudeno gledam, saj to v poljščini pomeni, 
da ima 4 sužnje. Vi npr. rečete »zapomni si to«, po naše pa 
pomeni »pozabi to«, podobnih primerov je še veliko. 

Veliko naših besed še naglašate po svoje, tega se je verjetno 
najtežje naučiti? 

Absolutno, to je problem številka ena. V poljščini je naglas 
vedno na predzadnjem zlogu, v češčini vedno na prvem, v 
slovenščini pa še zdaj ne vem, kje je. Se menjuje kot slovenska 
pokrajina, hrib-dolina, hrib-dolina. 

  
Kako si delo delita s p. Brankom? 
Župnijo vodi p. Branko, jaz sem duhovni pomočnik. Pastoralno 

delo si deliva in ga prilagajava glede na potrebe, vsa gradbena in 
obnovitvena dela, ki potekajo v župniji, pa vodi p. Branko. 

  
Kakšni se vam zdimo Slovenci? 
Slišal sem, da ste individualisti, vendar so moje izkušnje 

nasprotne, pozitivne. Vidim vas kot odprt in gostoljuben narod, 
saj so mi vrata vaših domov večinoma odprta, česar npr. v Avstriji 
ali Nemčiji ne doživiš. Ker želim biti v neposrednem stiku z 
ljudmi, včasih pomagam pri kakšnem domačem opravilu. Pred 
kratkim sem bil na trgatvi, pozimi pa na kolinah. Opažam, da ste 
delaven narod, ki nemalokrat trdo dela in to zelo spoštujem. 
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So vas farani dobro sprejeli? 
Ne vem, vprašajte njih. Ko sem pred kratkim v cerkvi povedal, 

da imam 1. obletnico bivanja na Frankolovem, sem dobil velik 
aplavz, kar sem razumel, da so me že vzeli za svojega. V odnosih 
z ljudmi je važno le, da si človek. Jezik ni niti toliko pomemben. 

  
Pridige berete ali jih prosto govorite? 
Praviloma jih napišem in zdaj jezik že toliko obvladam, da jih 

imam za oporo. Berem jih sicer nerad, ker takrat nimam stika 
z ljudmi, vendar do nedavnega drugače ni šlo. Pred časom se 
mi je zgodilo, da sem pridigo pozabil na pisalni mizi in sem bil 
prisiljen prosto govoriti. Bilo je kar težko, saj še pogosto težko 
najdem ustrezne besede. 

  
Kaj pa vaši hobiji? 
Zanima me veliko stvari, celo preveč, ker vsega ne morem 

početi. Rad hodim v hribe in potujem. Večkrat sem bil že 
v Afriki, pa v Peruju, v Nepalu v Himalaji in še kje. Rad 
ribarim, kolesarim, berem knjige, zaigram na kitaro in zraven 
zapojem. Lani sem se navdušil nad jadralnim padalstvom in 
poletel v tandemu ter se celo vpisal na tečaj letenja. Ko sem 
si na vprašanje, če to res potrebujem v življenju, odgovoril z 
»ne«, sem tečaj zaključil že po prvih urah. Rad tudi kuham in 
spečem kakšno pecivo, kar je hkrati koristno, saj župnija nima 
gospodinje. 

  
Nedvomno pomeni prihod klaretincev v naše kraje, tako za 

frankolovsko kot črešnjiško faro in še širše, veliko pridobitev. 
Predvsem pa delo p. Andreja predstavlja razbremenitev 
domačega župnika in njegovega sobrata, p. Branka, ki poleg 
vodenja župnije, opravlja še številne odgovorne naloge v celjski 
škofiji in slovenski Cerkvi nasploh. P. Andreju želimo, da bi se 
med nami počutil prijetno in domače. Najin pogovor je zaključil 
z besedami: »Če je Slomšek zapel: v nebesih sem doma …, bi 
jaz zapel: v Sloveniji sem doma.« 

Sonja Jakop

Svečano na Gradu Lemberg 
Festival Seviqc Brežice 2011 gostje na gradu Lemberg

Festival stare glasbe Seviqc Brežice svojim obiskovalcem 
že skoraj trideset let ponuja najlepše koncerte stare glasbe z 
vrhunskimi umetniki vsega sveta. Letos je festival potekal od 
22. junija do 4. septembra. V 18-ih občinah po Sloveniji, na 
29-ih koncertih, so gostili 14 glasbenih skupin in skozi različne 
programske sklope predstavili evropsko ter svetovno glasbeno 
zapuščino, ki se je kalila in razvijala od srednjega veka do 
začetka 20. stoletja.

 
V veliko zadovoljstvo nam je bilo nekaj tega tradicionalnega 

festivala stare glasbe začutiti tudi v naši občini. V prekrasnem 
ambientu v kleti na gradu Lemberg smo uživali ob glasbi 
poljskega ansambla Silva Rerum. Ti so se na gradu Lemberg 
predstavili v petek, 19. avgusta, z začetkom ob 20.30 uri. 
Program, z naslovom »Med Bachom in poljskim kraljem«, so 
izvedle: Anna Krawczyk (sopran), Maja Mirocha (traverso), 
Danuta Zawada (violina), Agnieszka Oszańca (violončelo) in 
Małgorzata Skotnicka (čembalo). 

 Ime ansambla Silva Rerum pomeni “gozd stvari” in v 
stari poljski tradiciji predstavlja knjigo zanimivih družinskih 
dogodkov, ki si jih velja zapomniti. Pisana je iz dneva v dan, 
skozi več generacij. 

Petra Pehar Žgajner

Zbirni center
Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov v Obrtno-poslovni 

coni Arclin v Občini Vojnik

V njem so zabojniki za osem različnih frakcij, in sicer za 
steklo, papir, plastiko in folijo, gradbeni material, gume, biološke 
odpadke, vključno z lesom in mešane komunalne odpadke.

Delovni čas:
od 16.3.2011 - 14.11.2011, vsak četrtek od 15. do 19. ure,
od 15.11.2011 - 15.3.2012, vsak četrtek 14. do 18. ure
ter vsako soboto od 8. do 12. ure.

Kontaktni telefon: 03 425 64 00
Namenjen je vsem vojniškim občanom, ki so vključeni v 

sistem javnega odvoza odpadkov. Štirikrat letno lahko pripeljejo 
večje kosovne odpadke, ki jih ne morejo odložiti v obstoječe 
zabojnike, v ZC Vojnik. S sabo morajo imeti odrezek plačane 
položnice. 

Center je pod nadzorom, torej ograjen, odpadke pa je možno 
pripeljati samo v času uradnih ur. Takrat bo tam tudi zaposleni iz 
Simbia, ki bo lahko dal potrebna navodila za oddajo odpadkov 
ali kako drugače pomagal pri razlaganju odpadkov, če bo to 
potrebno.

Lea Preložnik
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  REZULTATI - CICI TEK
  
200 m deklice (letnik 2005 in mlajše):  
1. mesto: NEŽA VIDENŠEK 
2. mesto: KAJA KRANJC 
3. mesto: ŠPELA ŠPEGEL 
  
200m dečki (letnik 2005 in mlajši): 
1. mesto: MATIC PRELOŽNIK 
2. mesto: GAŠPER GORENAK 
3. mesto: TJAN MLAKAR ŠLAUS 
  
400 m deklice (letnik 2000 in mlajše):  
1. mesto: MAŠA ŽGAJNER 
2. mesto: NINA PINTARIČ 
3. mesto: SANJA GREGORIČ 
  
400m dečki (letnik 2000 in mlajši): 
1. mesto: JURE ŠEŠKO 
2. mesto: JON JELERČIČ 
3. mesto: DAVID VIDENŠEK 

1200 m deklice (letnik 1996 in mlajše):  
1. mesto: TINA KOVAČIČ 
2. mesto: ANA MARIJA KRANJC 
3. mesto: / 

1200m dečki (letnik 1996 in mlajši): 
1. mesto: TIM GREGORC 
2. mesto: / 
3. mesto: / 
  
REZULTATI - 1. VOJNIŠKI KROG 

ŽENSKE
1. MAJDA ŽGAJNER - 24:05 
2. RENATA SKALAR - 25:52 
3. MARJETA KRAJNC - 26:23 
4. KAJA POTEKO - 27:03 
5. VESNA POTEKO - 27:03 
6. KARMEN MEŠTROV - 27:50 
7. NATALIJA KLEPEJ - 28:21 
8. MARTIA UTRANKER - 28:28 
9. ZDENKA VERBIČ - 28:58 
10. MATEJA G. ŽVEPLAN - 29:26 
11. BARBARA ČEPIN - 29:36 
12. ANDREJA KOVAČIČ - 29:36 
13. KARLA ŠELIGO - 29:44 
14. MOJCA MOČNIK - 30:22 
15. KATARINA PAUŠER - 31:50 
16. EVA ŠEŠKO - 31:54 
17. TANJA PAVŠER - 32:04 
18. BARBARA S. ŠPEGELJ - 33:57 

MOŠKI 
1. URH POTEKO - 18:16 
2. PETER PFEIFER - 19:15 
3. GREGOR JESENIČNIK - 20:40 
4. SLAVKO KRAJNČAN - 21:08 
5. KARLI PINTARIČ - 21:30 
6. PETER ŠPEGELJ - 21:57 
7. MARJAN VIDENŠEK - 22:20 
8. SILVO ŽVEPLAN - 24:42 
9. PETER KRAJNC - 25:42 
10. GREGOR JELERČIČ - 25:43 
11. SLAVKO POČIVALNIK - 25:55 
12. MILAN SIVKA - 25:59 
13. ALEŠ POTEKO - 27:03 
14. BORIS KNEZ - 27:10 
15. DAMJAN MAK - 27:15 
16. MATJAŽ ŽGAJNER - 27:20 
17. ROBERT LUKANDA - 27:59 
18. VILI POLUTNIK - 28:20 
19. SIMON BEVC - 30:22 
20. MATIC POČIVALNIK - 32:34 
21. GREGOR KOROŠEC - 34:00 

1. Vojniški krog 
Tek za vse generacije

V soboto, 1. oktobra 2011, se je v Vojniku odvijal 1. Vojniški krog – tek za vse generacije. Udeležilo se ga je 54 otrok, starih od 3 
do 15 let in 39 odraslih. Otroci so tekli v treh različnih kategorijah, odrasli pa so tekmovali v teku na 5000 metrov. 

Zelo smo veseli, da se je teka udeležilo tako veliko število otrok 
in odraslih. Razočarani pa smo bili nad udeležbo osnovnošolske 
mladine od 6. do 9. razreda. Upamo, da nas bo naslednje leto še 
več. Seveda pa tek ne bi bil tako uspešno izpeljan, če nam nebi 
pomagali sponzorji: Občina Vojnik; Fegy – mobilna telefonija, 
Fegeš Andrej s.p.; Avtohiša Stepančič; Ovtar trgovina d.o.o.; Isar 
d.o.o. iz Vojnika; Zavod Preporod, Marjan Videnšek; Cvetličarna 
Silva Vukovič s.p.; Dinocolor d.o.o.; Petrol Vojnik; Mio oprema; 
Hervis; Picerija MC; Picerija Limbo; Picerija Firenze; Bistro 

Petrol; Gostilna Medved; Gostilna Palček; Okrepčevalnica 
Stolec; Okrepčevalnica Jamnišek; SMS Bar; Okrepčevalnica 
Kovač; Pletilstvo Petra Ocvirk s.p.; Ika Žiri; www.firax.si; www.
vitainstitute.si, Uroš Jelen s.p.; Mandura Leader, Zvonko Pilih; 
Vleka d.o.o.; Zdenko Vrenko; Emo ETT; Triglav Zavarovalnica; 
Trgovina Trimex; Švic Vojnik ter MM Logistika d.o.o., Bar 
»Grajski Škrat«, Mojca Mlakar. 

Posebna zahvala pa gre županu Občine Vojnik, ki se je aktivno 
vključil v organizacijo prireditve, Policijski upravi Celje in 
Gasilskemu društvu Vojnik, ki so poskrbeli za zaporo cest ter 
vsem aktivnim članom Športno-rekreativnega društva Sokol 
Vojnik. 

  
Ostale rezultate in slike si lahko ogledate na naši spletni strani 

www.sokol-vojnik.si ali na Facebook-u. 
  
Hkrati pa že vse željne teka vabimo na Novoletni tek, ki bo 

1.januarja 2012, s štartom pred Občino Vojnik. 
  
  

Vsem sponzorjem se iskreno zahvaljujemo! 

Sara Kokotec 



Vzpon na Gartnerkofel
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Novice iz skakalnih logov - SD Vizore 

David Grm zasedel 1. Mesto 
na pokalnem tekmovanju 

COCKTA
17. september 2011 se bo zagotovo zapisal v zgodovino 

kluba SD Vizore. V kategoriji mladincev do 18 let pokalnega 
tekmovanja COCKTA, je bil v Kranju nepremagljiv tekmovalec 
David Grm, s skokoma 105 m in 99 m. 

Prav tako odlično 9. mesto je zasedel Jernej Klarič, s skokoma 
94 m in 94,5 m, Janez Lackovič pa je bil 25. Že naslednji dan 
pa sta že prej omenjena David in Jernej po 1. seriji  zasedla 3. 
in 5. mesto, nato pa sta v slabših pogojih oz. brez pomoči vetra 
zasedla 7. in 6. mesto, Janez pa 18. mesto. 

Nataša Robnik

Šport

Kjer je volja, tam je moč 
Kjer je volja, tam je moč; kjer je moč, je tudi uspeh – tako 

govori slovenski pregovor, ki velja tudi za družino Cvikl iz 
Pristave.

Obiskovalci hriba in cerkve sv. Tomaža že dlje časa opazujemo 
prizadevnost očeta Franca in mame Jožice, ki so pred leti kupili 
zaraščeno parcelo na vzhodnem delu tega hriba. Iz parcele je 
nastal sadovnjak in mali vinograd, veliko časa in truda pa sta 
vložila v postavitev malega lesenega vikenda, ki je prava 
mojstrovina in paša za oči. Ostal je še del skalnatega hriba, na 
katerem so postopoma postavljali mini makete cerkve, kapelice, 
kozolca, manjkati pa seveda ne smejo polžki, gobe, živali in 
ostale stvari iz sveta pravljic. 

  
Ponavadi ima glavno idejo mama Jožica, mojster za izvedbo 

pa je oče Franc. 
Seveda vse to krasijo lepe rože in okrasni grmički. Družina 

se redno udeležuje tudi akcij ob popravilu ceste v strmini, ki 
terja še dodaten trud, pa tudi ob čiščenju in vzpostavitvi za ogled 
sosednje jame Huda luknja sta priskočila na pomoč. 

  
Napeljala sta elektriko, težko pa pričakujeta obljubljen 

vodovod, ki je tudi problem vseh na tem delu hriba. 
Drugega septembra letos smo bili navzoči ob blagoslovitvi 

kapelic, ki jo je opravil domači župnik Perger. Spremljala jo je 
lepa pesem in dobra volja vseh, ki se z družino Cvikl veselimo 
uspehov, posebno ker vidimo, da je staršema, ki sta glavna 
izvajalca, v pomoč tudi mlajši rod. 

Še veliko uspeha in dobre volje jim zaželimo pri ohranjanju in 
lepšanju lepe slovenske pokrajine. 

Franc Ofentavšek    

Uspešen skok

Uspešni mladi skakalci v 
Mostecu

V soboto, je bil v Mostecu za tekmovalke in tekmovalce SD 
Vizore spet zelo uspešen dan.

Na DP za deklice do 11 let je Kaja Urbanija Čož  zasedla 7. 
mesto, Špela Mastnak, ki jo njeno DP še čaka, pa 8. mesto. Na 
DP za dečke do 10 let  je  Karlo Vodušek osvojil odlično 3. mesto.  

Še bolje je šlo fantom na DP v kategoriji do 11 let. Tu je Luka 
Robnik osvojil mesto DRŽAVNEGA PODPRVAKA, Filip 
Vranc je bil sedmi, Blaž Potočan pa petnajsti. Na ekipnem DP 
za dečke do 11 let v postavi Blaž Potočan, Filip Vranc, Karlo 
Vodušek in Luka Robnik pa so naši fantje suvereno opravili s  
konkurenco in osvojili naslov DRŽAVNIH PRVAKOV. 

Nataša Robnik 

Karlo Vodušek, 3. mesto

Ekipna fotografija

Luka Robnik, 
državni podprvak



Ta veseli dan ali začelo se je novo skavtsko leto
Oktober je v življenju vsakega skavta Rakove Steze 1 poseben mesec. Verjetno se sprašujete, zakaj. Zato, ker v začetku tega meseca 

vsi komaj čakamo soboto, ko se bomo, polni navdušenja ter željni novih izzivov in dogodivščin, skupaj podali v novo skavtsko leto. 

Šport

Luka Robnik, 
državni podprvak

In letos smo ta veseli dan dočakali 8. oktobra. Kot je v 
našem stegu postala že tradicija, smo začeli vsi skupaj: volčiči, 
izvidniki, popotniki ter tisti, ki bodo letos šele začeli okušati 
skavtsko življenje. Zbrali smo se v Novi Cerkvi, od koder smo 
se podali na krajši pohod na bližnji hrib. Med potjo je bilo dovolj 
časa za veseli klepet, podoživljanje trenutkov s poletnih taborov 
ter spoznavanje novincev. Ob svetopisemskem liku uboge vdove, 
ki je dala vse, kar je imela, smo med potjo razmišljali tudi o tem, 
kaj lahko v tem skavtskem letu damo skupnosti, katere del bomo. 

  
Nekateri precej utrujeni, drugi le rahlo zadihani, smo vsi 

osvojili cilj, kjer je po zaslugi nekaj pridnih voditeljev že dišalo 
po pečenem kostanju. Preden smo napolnili svoje želodčke, je 

sledila še uradna ceremonija imenovanja voditeljev, ki bodo v 
tem letu vodili posamezne veje ter sprejem novih članov. Zgodil 
se je tudi poseben dogodek, ko smo v našem stegu dobili novo 
»šefico« J. Funkcijo stegovodkinje je zadnja 3 leta opravljala 
Klara Vidmar, sedaj pa je odgovornost za vodenje celotnega 
stega predala v roke Klare Bojanovič. 

 Po vseh opravljenih uradnih dolžnostih, smo se družili ob 
pečenem kostanju, nato pa se odpravili nazaj proti cerkvi. Razšli 
smo se z občutkom, da bo letošnje skavtsko leto zopet polno 
nepozabnih trenutkov, novih izkušenj, pridobljenih spretnosti, 
premaganih ovir ter trdnih prijateljstev. 

Anja Pinter, Načelna Rakovica 
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Turizem

TD Nova Cerkev
Nedeljsko jutro, 9. oktobra 2011, je bilo zelo mrzlo, kar pa ni 

oviralo članov TD Nova Cerkev, da so se odpravili na Svetino, 
kjer je bilo srečanje društev, ki so se pomerila v kuhanju 
golaža. Ekipa v sestavi Angelce Premrl in Silvane Jakop, kot 
glavni kuharici ter pomočniki Darinka in Boris Štimulak, Štefka 
Škoflek, Alenka Sešel Prebičnik, so osvojili drugo mesto. 

V sklopu prireditve Vinska trgatev, ki je bila 8. oktobra v 
Vojniku, se je nekaj ekip pomerilo tudi v pripravi praženega 
krompirja. Tekmovanja so se udeležile tudi članice TD Nova 
Cerkev Agica Štokojnik, Irena Krajnc in Mira Štokovnik, ki so 
prirestale zmagovalni krompir. 

V času, ko nas jesen obdari z raznimi pridelki, si nekateri naši 
člani vzamejo čas in okolico polepšajo z darovi narave. Ena 
takih umetnin je nastala tudi pri Miri in Jožetu Štokovniku, ob 
glavni cesti Nova Cerkev – Socka. 

Aleš Stolec

Trgatev v Moškanjcih

V petek, 30. septembra, je TD Nova Cerkev organiziralo 
tradicionalno trgatev. Odpravili smo se v Moškanjce, kjer  nas je 
pričakal vinogradnik Viktor Šprajc. Po obilnem okrepčilu smo 
se podali v vinograd, tam smo si delo popestrili tudi s pesmijo. 

Po opravljeni trgatvi smo še sneli klopotec, se pred odhodom 
še enkrat dobro okrepčali, malo poveselili in polni vtisov vrnili 
domov. 

Aleš Stolec

Tekmovanje v kuhanju golaža na Svetini

Praženje krompirja v Vojniku

Tetka jesen
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Turistične igre v Zrečah
V nedeljo, 25. septembra, smo se v TD Nova Cerkev odzvali vabilu TD Zreče in se udeležili njihovih jesenskih turističnih iger. Igre 

so bile zanimive in tekmovalne. Kot vstopnica na igre je štela orehova potica, ki smo jo morali prinesti s sabo, spekla pa jo je Berta 
Cehner. Za videz in okus so ji prisodili drugo mesto. 

V kuhanju gobjače (gobove juhe), sta Silvana Jakop in Danica 
Gobec prikuhali zmagovalno gobjačo. Ostali člani smo se 
udeležili še raznih iger, skupaj smo osvojili tretje mesto.  

Nedeljsko popoldne je zaznamovalo obilo smeha, dobre volje, 
polni želodci, veliko novih prijateljstev ... Naslednje leto se 
bomo zagotovo še vrnili. 

Aleš Stolec

Turizem
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Prireditve

PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK

OKTOBER

nedelja, 
30. oktober 2011, 
ob 8. uri

TD Nova Cerkev prireja RAZSTAVO SLIK LJUBITELJSKIH SLIKARJEV v Slomškovi kapeli, 
v Novi Cerkvi. 

NOVEMBER

sobota, 
12. november 2011, 
ob 10. uri

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik organizira MARTINOVANJE – krst mladega vina in 
TEKMOVANJE V PRIPRAVI RIČETA - JEŠPRENA pred Kmetijsko zadrugo v Vojniku.

sobota, 
12. november 2011, 
ob 16. uri

Društvo za aktivno preživljanje prostega časa MOST MLADIH prireja USTVARJALNE DELAVNICE 
v prostorih Občine Vojnik.

nedelja, 
13. november 2011, 
ob 11.30 uri

TD Frankolovo prireja ŽEGNANJE KONJ v graščinskem parku na Frankolovem.

četrtek, 
17. november 2011, 
ob 18. uri

TD Frankolovo prireja DELAVNICO KRAŠENJA RAZLIČNEGA MEDENEGA PECIVA 
pod strokovnim vodstvom v prostorih društva, v stari šoli na Frankolovem. Prijave: Irma (031 384 399)

petek, 
18. november 2011, 
ob 18. uri

TD Vojnik prireja RAZSTAVO STARIH RAZGLEDNIC VOJNIKA v Knjižnici Vojnik.

sobota, 
26. november 2011, 
ob 17. uri

TD Frankolovo vabi na IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV IN IZDELAVO NOVOLETNIH 
ČESTITK pod strokovnim vodstvom. Delavnica bo potekala v prostorih društva, v stari šoli na Frankolovem. 
Prijave: Irma (031 384 399)

sobota, 
26. november 2011, 
ob 18. uri

KUD Nova Cerkev prireja letni koncert Moškega pevskega zbora KUD Nova Cerkev. 
Gostje koncerta bodo pevci okteta Podoglarji iz Celja.

sreda, 
30. november 2011, 
ob 14. uri

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik prireja IX. KLETARSKI VEČER – strokovna pokušina 
mladega vina. Tadeja Vodovnik Plevnik bo svetovala o odpravi napak pri kletarjenju.

november 2011 TD Nova Cerkev v mesecu novembru organizira različne delavnice na POŠ Socka in POŠ Nova Cerkev. 
Točni datumi bodo znani naknadno.

DECEMBER

četrtek, 
1. december 2011, ob 
18. uri

TD Vojnik organizira PREDAVANJE profesorja Bogataja z naslovom BOŽIČNI OBIČAJI 
v Knjižnici Vojnik.

nedelja, 
4. december 2011, ob 
8. uri

TD Nova Cerkev prireja MIKLAVŽEV  SEJEM na trgu v Novi Cerkvi.

ponedeljek, 
26. december 2011 
ob 11. uri

TD Nova Cerkev organizira ŽEGNANJE KONJ, pred cerkvijo v Novi Cerkvi.



 

   

   

   

   

   

   

ZZZ   NNNAAAMMMIII   NNNIII   NNNIII���   NNNEEEMMMOOOGGGOOO���EEE!!!   
Vse za gradnjo od temeljev do strehe! 

 
 
 

 

 

Ovtar trgovina d.o.o. * Celjska cesta 39a, Vojnik * Kontaktni podatki: 

  Trgovina Vojnik:  03 / 6000 – 230 ali GSM 070 551 504 

e–mail: ovtar.trgovina@gmail.com 

PE Griže: 03 / 710 41 64 ali GSM 070 551 507 

e–mail: ovtar.grize@gmail.com 
(Za napake v tisku ne odgovarjamo. Slike so simboli�ne.) 

 

Gradbeni materiali, od priznanih 

proizvajalcev, po izjemno ugodnih cenah in 

možnosti dostave na dom ali gradbiš�e! 

Akcijska ponudba 

izolacijskega fasadnega 
sistema. 

Stiropor, lepilo, mreža  že 

od 7,99 EUR + DDV dalje. 

Delovni �as  
pon – pet: 6.00 – 18.00 
Sobota:     7.00 – 15.00 

Nedelja in prazniki zaprto! 

IZVAJAMO  
 

VVSSAA  GGRRAADDBBEENNAA  IINN  
IINNŠŠTTAALLAACCIIJJSSKKAA  DDEELLAA,  

 

AAADDDAAAPPPTTTAAACCCIIIJJJEEE   
SSSTTTAAANNNOOOVVVAAANNNJJJ,,,      

   

ZZZUUUNNNAAANNNJJJEEE   UUURRREEEDDDIIITTTVVVEEE,  
 

IIZZKKOOPPII  IINN  OODDVVOOZZII … 

Smo zastopniki in polagalci 

razli�nih strešnih kritin s 

certifikatom, kot npr. 

Bramac, Gerard … 
POKLI�ITE ZA PONUDBO IN 

Z VESELJEM SE VAM BOMO 

ODZVALI! 

NOVO!! 

 OOOKKKRRRAAASSSNNNOOO   KKKAAAMMMEEENNNJJJEEE za tla in stene ter 
kamenje za zidanje 

KOPALNIŠKI IN ELEKTRI�NI RADIATORJI 
TER GRELCI 




